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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
วิธีดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์
ข้อมูลแบบพรรณนา
ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๑. ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมอีส านใต้ คาว่าอีส านใต้ห มายถึง จังหวัดในพื้นที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่างของประเทศไทย มีน้ามูลไหลผ่าน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศ
ตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและประเทศกัมพูชา ในดินแดนนี้เคยมีกลุ่มคนอาศัยอยู่มานานไม่น้อย
กว่ า ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี ก่ อ นเกิ ด อาณาจั ก รขอมและสุ โ ขทั ย เห็ น ได้ จ ากภาพเขี ย นยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมสาคัญอีสานใต้เกิดจากคน ๔ กลุ่ม คือ เขมร
กูย ลาว และไทยโคราช แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม ภาษาพูด เป็นของตนเอง คือ ภาษาเขมร กูย ลาว
และไทยโคราช มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อนุรักษ์ภาษา วัฒนธรรม ของตนไว้ได้อย่างดี
๒. เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เลือกมาเป็นตัวอย่างใน
การวิจัยมี ๘ แห่ง อยู่ใน ๕ จังหวัด ๑) จังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ คือ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ คือ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ
วั ด ป่ า อาเจี ย ง(สุ ส านช้ า ง) ๔) จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ คื อ วั ด ไพรพั ฒ นา(หลวงปู่ ส รวง) ๕) จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี คื อ วั ด สิ ริ น ธรวนารามภู พ ร้ า ว ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ของ
นั กท่อ งเที่ ย วทั่ ว ไป มีค วามเชื่อ มโยงกับศาสนาและวัฒ นธรรม ด้านศาสนา มี กิจกรรม ท่องเที่ย ว
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบศาสนา คือ พระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน
และศาสนพิธีกรรม ด้านวัฒนธรรม มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเภทวัฒนธรรม คือ วัตถุธรรม
วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม วัฒนธรรมเป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
กฎหมาย และ สหธรรม วัฒนธรรมมารยาททางสังคม
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๓. ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับร้อยละ ๙๘.๐๔ คือ ๑) สภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานพื้นฐาน
ห้องน้า มีความพอเพียง สะอาด ปลอดภัย น้าอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
ระบบไฟฟ้าเข้าถึงใช้การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกปลอดภัย ๒) สภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง วางผังสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม ๓) สภาพทั่วไปด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม มีการบริหารจัดการของเสียดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณนั่งพักผ่อน
ได้รับบริการดีจากเจ้าหน้าที่ ๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อศาสนา มีความเคารพพระพุทธรูปหรือ
รูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม ๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
วัฒนธรรม วัตถุธรรม ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง คติธรรม ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เนติธรรม
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม สหธรรม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
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ABSTRACT
This research aimed to study history and culture, routes of Religious and
cultural tourism, and impact of religious and cultural travel in the South East Region.
Data was collected by studying documents, observations, interviews and small group
discussions. Descriptive data analysis was used in the research.
The findings were as follows:
1. The word Southern Isaan refers to the provinces in the lower
northeastern region of Thailand. Its border is connected with the Mun River in the
Southeast, and dominated by the Dongrek mountain range the in the East. In this
land, there was a group of people who lived for a long time not less than 3,000 4,500 years before the Khmer Empire and Sukhothai. This could be proved from
prehistoric paintings at Tham Khao Chan Ngam Temple, Sikhio District, Nakhon
Ratchasima province and paintings at Pha Taem National Park, Khong Chiam District,
Ubon Ratchathani province. The important cultures of the South Isan were originated
from four groups of people, namely; Khmer, Kui, Lao, and Thai Korat. Each group has
its own spoken language culture, namely; Khmer, Kui, Lao, and Thai Korat languaes.
They led a simple way of life, preserving their languages and cultures.
2. Eight Religious and cultural tourism routes of five provinces in the South
East were selected as an example in the research. They were as follows; 1) Somdej
Phra Phutthachan Foundation (To Phrom Raysang) and Phimai Historical Park in
Nakhon Ratchasima province 2) Phanom Rung Historical Park and Prasat Muang Tam
in Buri Ram province 3) the temple of Khao Sala Atullathanajaro And Wat Pa Aiang
(Elephant Mausoleum) in Surin Province 4) Wat Phrai Phatthana (Luang Pu Suang) in
Si Sa Ket Province 5) Wat Sirindhorn Wanaram Phu Phrao in Ubon Ratchathani
province. Those temples and historical sites were related with religion and culture.

ง
In the aspect of religion, there were tourist activities linked to religious elements,
namely, Buddha images or idols, religious teaching, religious personnel, religious
places, and religious ceremonies. In the aspect of culture, there are tourism activities
linked to cultural categories, namely, material, culture, morale, principle of life,
ethics about law, and culture of social etiquette.
3. The impact of tourist behaviors caused the most positive impact to
religious and cultural attractions with a total average equal to 98.04 percent, as
following details; 1) general conditions of basic infrastructure i.e. sufficient, clean, and
safe bathroom, sufficient water supply, well telecommunication system, well
electrics systems, and convenient transportation; 2) general conditions for buildings
i.e. orderly building, and beautiful tourism resources; 3) general conditions in places
and environments i.e. good waste management, safe and clean buildings, safe sitting
area, good services; 4) tourist behaviors towards religion i.e. respectful to the Buddha
image or the idol, the religious teaching, religious personnel, religious places and
religious ceremonies; 5) tourist behaviors towards culture, i.e. usage four factors
correctly according to dharma, practice in a good ethics according to a morality,
complying with laws and prohibitions in morale, and social etiquette practices
according to the social norms.
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในอีสานใต้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานและบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอ
เอ่ยนามท่านผู้มีอุปการคุณเหล่านั้นไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้
๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนงบประมาณในการทา
วิจัย ตลอดทั้งให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินการ
วิจัยจนงานวิจัยนี้ได้สาเร็จลงอย่างสมบูรณ์
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ โดยพระธรรมโมลี (ทองอยู่
ญาณวิสุทฺโธ) รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
สุรินทร์ ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ผู้อานวยการสานักวิชาการ คณาจารย์ ทุกสาขาวิชา และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้อานวยความสะดวกในด้านการดาเนินการวิจัย
๓. คณาจารย์ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ทุกรูป/คน เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง
โสดาดี ได้เป็นผู้ร่วมกาหนดประเด็นสาคัญและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัยในครั้งนี้ให้มี
ความชั ดเจนมากยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรี ท อง ที่ช่ ว ยดู แลและตรวจทานทางด้ า น
ภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของงานวิจัยนี้ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๔. นางสาวชนนิภา สุบรรนาถ, นางสาวนารีประภา สุวรรณบุปผา นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษาที่
๒๕๖๑ นางสาวปณิดา บุญรอด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคสนามในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ๕
จังหวัดในอีสานใต้ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
๕. ทีมงานนักวิจัยในแผนงานวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง ผู้อานวยการ
แผนงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง โสดาดี อาจารย์ประจาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ
อาจารย์ชายชาญ วงศ์ภักดี อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคณะผู้วิจัยภายใต้
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เขตของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี การศึกษาความเป็นมาของอาณา
บริเวณดังกล่าวในเบื้องต้นได้พบว่ามีร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณเกิดขึ้นหลายแห่ง มีกลุ่ม
ปราสาทขอมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวชมใน
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ อยู่หลายแห่ง เช่น มีปราสาทพิมาย อยู่ในพื้นที่ต้าบลในเมือง อ้าเภอพิมาย
จั งหวัด นคราชสี มา มี ป ราสาทพนมรุ้ง ตั้ งอยู่ใ นพื้ นที่ ต้ าบลตาเปฺก อ้า เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ และ
ปราสาทเมืองต่้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลจระเข้มาก อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีปราสาทพระวิหาร
ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบล เสาธงชัย อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่มปราสาทขอมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในอีสานใต้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่
ส้าคัญอยู่อีกหลายแห่ง เช่น วัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ ปาริสุทโธ) ต้าบลกุดพิมาน อ้าเภอด่านขุนทด และ
อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลมิตรภาพ อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรต ในพื้นที่ต้าบลมะเฟือง อ้าเภอพุทไธสง และ วัดบ้าน
กรวด (หลวงปูุผาด ฐิติปญฺโญ) อยู่ในพื้นที่ต้าบลบ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ วัดบ้านปุา
อาเจียง (สุสานช้าง) ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตากลาง ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม และวัดเขาศลาหรือพุทธ
อุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลจรัส อ้าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วัดไพรพัฒนา
(หลวงปูุสรวง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ และ วัดพระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ในพื้นที่
ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วัดหนองปุาพง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลโนนผึ้ง
อ้าเภอวารินช้าราบ และวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัด
อุ บ ลราชธานี เป็ น ต้ น อาณาบริ เ วณพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มอารยธรรมปราสาทขอม วิถีวัฒนธรรมชุมชน และวิถีวัฒนธรรม
ทางศาสนา ซึ่งจะได้น้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเพียงบางแห่งดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยาน
มหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนกุ่ม ติดกับถนนมิตรภาพ ต้าบล
มิ ต รภาพ อ้ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า สร้ า งโดยสรพงษ์ ชาตรี พระเอกหนั ง ในอดี ต ดารา
ภาพยนตร์และดาราละครโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างดี ความ
เป็นมาของวิหารหลวงพ่อโต หรือ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เกิดจาก
สรพงษ์ ชาตรี ได้ไปปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาทีโป ที่ วัดอรัญวิเวก จังหวัดเชียงใหม่
พรอาจารย์ ได้ให้ค้าแนะน้าให้ สรพงษ์ ชาตรี ไปอธิษฐานขอพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

๒
ที่วัดระฆัง และทุกอย่างที่มีวามกังวลใจอยากจะให้มีขึ้นมาก็จะส้าเร็จสมความปรารถนา สรพงษ์ ชาตรี
จึงได้ปฏิบัติตามค้าที่พระอาจารย์ท่านแนะน้า และได้มีความต้องการที่จะสร้างรูปเหมือนของสมเด็จโต
ด้วย จึงได้ไปขอค้าปรึกษา พระครูปลัดนุตร์ รัตนวิชโย ซึ่งขณะนั้นท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด ปลักไม้
ลาย ต้าบลทุ่งขวาง อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท่านจึงได้แนะน้าให้สร้างรูปเหมือนของสมเด็จ
โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ดั้งนั้น สรพงษ์ ชาตรี จึงได้เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จโต เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีหน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร มีน้าหนัก ๖๑ ตัน ค่า
ก่อสร้าง ๙ ล้านบาทเศษ และได้สร้างมหาวิหารเป็นแบบกูฏาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐ์ฐาน
พระพุทธรูป )ขึ้น ถวาย พร้ อมทั้ง ซื้อที่ดินประมาณ ๑๕๐ ไร่ และจัดภูมิทัศน์ส่ ว นต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม๑ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือมีศาสนบุคที่ชาวพุทธทั่วไปให้ความศรัทธาเลื่อมใส
ได้ แก่ รู ป เหมือ นของสมเด็จ โตองค์ใ หญ่ ที่สุ ดในโลก ศาสนสถานได้ แก่ เรื อ นยอดเจดีย์ เป็ นสถานที่
ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปที่มีความงดงาม มีกิจกรรมการท้าบุญหลากหลายรูปแบบ มีการจัดภูมิทัศน์
สวยงาม มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอไว้รองรับส้าหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม จึงเป็นสิ่ง
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา คือ ปราสาทพิมาย
หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ต้าบลในเมือง อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ค้าว่า “พิมาย” สมมาตร์ ผลเกิด ได้ให้ทัศนะว่า
ค้านี้ มาจากค้าว่า “วิมายะ” หรือ “วิมายปุระ” ที่ปรากฏอยูใ่ นจารึกภาษาสันสกฤตบริเวณกรอบประตู
ทางเข้าของระเบียงคตด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมายนั้น โดยสมมาตร์ ผลเกิด ได้ยกทัศนะของ
ศาสตราจารย์ ดร. เอส เจ มังการัม ( S.J. Mangalam) ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยเดค
คัน (Deccan University) ประเทศอินเดียได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ดินแดนแห่งการแลกเปลี่ยน
สินค้า๒ และ พินิจ จันทร และคณะ ได้ให้ทัศนะว่า อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเมืองโบราณในแบบแผนของสถาปัตยกรรมขอม ชื่อ พิมาย มาจากค้าว่าวิมาย หรื อวิมายปุระที่
ปรากฏในจารึกบนแผ่นหินตรงขอบประตูระเบียงคตด้านหน้าของปราสาท จุดเด่นของเมืองคือปราสาท
หินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบการ
สร้างบ่งบอกว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของ
ศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งปราสาทนี้ได้
ถูกดัดแปลงมาเป็นศาสนสถานทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สถานที่บริเวณนี้นอกจากนี้
จะมีปราสาทพิมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะ
ขอมทีน่ ่าสนใจไว้จ้านวนมาก๓

๑

๑๐ พ.ย. ๖๑.

๒

วัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา, < https://esan108.com/วัดหลวงพ่อโต-โคราช.html >,

สมมาตร์ ผลเกิด, ปราสาทพิมาย: เพชรน้าเอกแห่งวิมายปุระ, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์
ดวงกมลพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖.
๓
พินิจ จันทร และคณะ, เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียนเชื่อมโยง ๑๐ ประเทศเป็นหนึ่งเดียว,
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖), หน้า ๕๕.

๓
นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง
น่าสนใจอีกหลายแห่ ง เช่น อนุ ส าวรีท้าวสุ รนารี ในพื้นที่ ตำบลในเมือง เมืองนครราชสี มา ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน ในพื้นที่ต้าบลด่านเกวียน อ้าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
จังหวัดนครราชสีมา วัดบ้านไร่(หลวงพ่อคูณ) ต้าบลกุดพิมาน อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เป็นต้น
จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น ปราสาทพนม
รุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในท้องที่
ต้าบลตาเปฺก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรี รัมย์ สรเชต วรคามวิชัย ได้ให้ทัศนะว่า ค้านี้เป็นค้า
เก่าแก่ดั้งเดิม เพราะมีปรากฏในศิลาจารึกที่พบในปราสาทหินเขาพนมรุ้งนั้นเองว่า “วนมฺรุงฺ” ค้าว่า
วนมฺ คือพนม เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูขา” ค้าว่า “รุงฺ” แปลว่า “ยิ่งใหญ่” หรือ “เด่น” เมื่อรวมกัน
ก็จะได้ความหมายว่า ภู เขาที่ยิ่งใหญ่ หรือเด่น และอาจมีความหมายว่า รู โพรง บ่อ หรือถ้้าได้ด้วย ๔
และ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้น้าเสนอข้อมูลไว้ว่า ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง
ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิ ทแล้ว ในพื้นที่ต้าบลตาเปฺก อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นโบราณสถานสมัย
ลพบุรีที่มีความงดงาม มีความส้าคัญมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ
เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินนดู ลัทธิไศวนิกาย เขาพนมรุ้ งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมื อนเขา
ไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นศูนย์กลางจัก รวาลอีกด้วย กลุ่มอาคารบนยอดเขามี
การก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ชื่อ “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วน้รุง”
แปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยค้านี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง และยัง
ปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือ “นเรนทราทิตย์” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระผู้เกี่ยวข้ องเป็นพระญาติกับ
พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ผู้สร้างปราสาทนครวัด๕ จารึกนี้ท้าให้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของปราสาท
พนมรุ้งได้อีกทางหนึ่งด้วย
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ปราสาทเมืองต่้า ตั้งอยู่
ในพื้นที่ต้าบลจระเข้มาก อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีการน้าเสนอข้อมูลของ
ปราสาทเมืองต่้าไว้ว่า ปราสาทเมืองต่้า เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู
สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจ้าเมืองหรือประจ้าชุมชน
จากการศึกษาทางโบราณคดี พบว่ามีการตั้งถิ่นถานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่
หลายชุมชน เช่น ชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็นต้น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้แก่
เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้าตาลและ
เคลือบสีเขียว เป็นจ้านวนมาก หลักฐานเหล่านี้แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีอายุใกล้เคียงกับ
การสร้างปราสาท ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะขอมแบบคลัง และแบบปาปวน ก้าหนดอายุประมาณครึ่งหลัง
พุทธศตวรรตที่ ๑๖ หรือราว ๑,๐๐๐ ปีมาแล้ว ต้าแหน่งที่ตั้งของปราสาทเมืองต่้า อยู่บนเส้นทางอารย
ธรรมขอมจากเมื องพระนครในประเทศกัมพูช า ขึ้นสู่ ทางเหนือ ผ่ านเทือเขาพนมดงรัก ผ่ านกลุ่ ม
ปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ ผ่านปราสาทเมืองต่้าสู่ปราสาทพนมรุ้ง ไปยังปราสาทพิมาย จังหวัด
๔

สรเชต วรคามวิชัย, ปราสาทหินพนมรุ้ง, (บุรีรัมย์: เรวัตน์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๗.
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ต้าบลตาเปฺก อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์, (รับแผ่นพับเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕

๔
นครราชสีมา อาจกล่าวได้ว่าชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่้า มีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้เคียง
บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนคร สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย๖
นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงน่าสนใจ
อีกหลายแห่ง เช่น วัดเขาอังคาร ในพื้นที่ต้าบลเจริญสข อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ วัดหงส์ (พระเจ้าใหญ่)
บ้านศีรษะแรต ในพื้นที่ต้าบลมะเฟือง อ้าเภอพุทไธสง และ วัดบ้านกรวด (หลวงปูุผาด ฐิติปญฺโญ)
อยู่ในพื้นที่ต้าบลบ้านกรวด อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ วนอุทยานเขากระโดง ในพื้นที่ต้าบล
เสม็ด อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวศาสนาและวัฒนธรรมที่มีเชื่อ
เสียงซึ่งดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก
จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น วัดเขาศลา
หรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในพื้นที่ต้าบลจรัส อ้าเภอบัวเชด จังหวัดสุริ นทร์ เกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ส้านักงานจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลา
อตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปุาและภูเขาล้อมรอบ มีเนื้อที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
๑๐,๘๖๕ ไร่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยพั น ธุ์ ไ ม้ และสมุ น ไพรหายาก รวมทั้ ง สั ต ว์ ปุ า นานาชนิ ด เป็ น
แหล่ งก้ าเนิ ดต้ น น้้ า ล้ าธาร มีทั ศนี ยภาพงดงาม สภาพแวดล้ อ มดี เงียบ สงบ ร่ม เย็ น เหมาะกั บ
การศึกษาปฎิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายในวัดแห่งนี้มีพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ มีรอยพระพุทธบาทบนหิน มีรูปหล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มี รูปหล่อพระเจจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสี ยงหลายรู ป มีพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกสีทองขนาดใหญ่
มีหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ประดิษฐานบนยอดเขา มองเห็นแต่ไกล ๗ บุญขำน โทขันธ์ ได้เขียนเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับ วนอุทยานเขาศาลา ผานางคอย และน้้าตกไตรคีรี ว่ า สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ต้าบลจรัส อ้าเภอ
บัวเชด บริเวณใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชาวนอุทยานเขาศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระนาคปรก มีผานาง
คอยหน้าผาสูง มีบรรยากาศเหมาแก่การชมวิว ทิวเขา ปุาไม้ บริเวณด้านล่างเป็นอ่างเก็บน้้าจรัส ห่าง
ไปไม่ไกลนักมีน้าตกไตรคีรี เป็นน้้าตกที่อยู่ในล้าห้วยรุน เดินทางจากอ่างเก็บน้้าจรัสโดยทางเรือ ๔๕
นาที เดินทางทางเท้าต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงน้้าตกแห่งนี้ หรือหากเดินทางเท้าจากเขาศาลา
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ก็ถึงน้้าตกไตรคีรี๘
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์อีกแห่ งหนึ่ง คือ
หมู่บ้านช้าง โดยมีวัดปุาอาเจียง (สุสานช้าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส้าคัญ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้าน
ตากลาง ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สุสานช้างแห่งนี้สร้างขึ้นจากแนวนิดของ พระครู
สมุห์หาญ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดปุาอาเจียง โดยได้คิดสร้างสุสานช้างวัดวัดปุาอาเจียงแห่งนี้ เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิดชูเกียรติช้างไทย เป็นที่ส้าหรับเก็บรวบรวมกระดูกช้างที่เสียชีวิตแล้ว จุดเริ่มต้น
แนวคิดนี้คือ เมื่อช้างได้เห็นช้างในชุมชนล้มตายลงในที่ใดก็ตามเจ้าของช้างมักฝังซากศพช้างไว้ในที่ตรง
๖

ปราสาทเมืองต่้า, แผ่นพับแนะน้าปราสาทเมืองต่้า, ต้าบลจรเข้มาก อ้าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
, (รับแผ่นพับเมื่อ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๗
ส้านักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์, (สุรินทร์: โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, ๒๕๕๔),
หน้า ๕๕.
๘
บุญขาน โทขันธ์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามรอยอารยธรรมไผทสมันเมืองสุรินทร์, (สุรินทร์ :
โรงพิมพ์ ส.พันธุ์เพ็ญ, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔.

๕
นั้นเนื่องจากช้างเป็นสัตว์มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้ยาก จึ งต้องฝังไว้ในที่ช้างล้มตายลง เมื่อเป็นเช่นนี้
ท้า ให้ เ กิ ดมี ห ลุ มฝั ง ซากศพช้ า งกระจายอยู่ ทั่ ว ไปในอาณาบริ เวณของชุม ชนหมู่ บ้ านตากลาง โดย
ข้อเท็จจริงแล้วชุมชนบริเวณที่อยู่รอบ ๆ วัดปุาอาเจียงนี้ล้วนเป็นหมู่บ้านช้าง ในวันข้างหน้าหากไม่มี
ช้างเหลืออยู่เพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันคือสุสานช้างแห่งนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันบอกให้รู้ว่าที่ตรงนี้เคย
เป็นหมู่บ้านช้างและอีกประการหนึ่งสุลานช้างแห่งนี้ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนและ
ช้างในชุมชนนี้ได้อีกด้วย วัดปุาอาเจียงแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตากลาง ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เดิ น ทางมาจากสถานที่ ต่ า ง ๆ เพื่ อ มาเยี่ ย มชม
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านช้างนี้ ส้าหรับหมู่บ้านตากลางนี้เป็นชุมชนหนึ่งได้อุปถัมภ์บ้ารุง
พระสงฆ์ซึ่งจ้าพรรษาในวัดปุาอาเจี ยงด้วย ส้านักงานจังหวัดสุรินทร์ ได้น้าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ไว้ว่า หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ และ ๑๓ บ้านตา
กลาง ต้าบลกระโพ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นหมู่บ้านชาวกูยเก่าแก่ที่เลี้ยงช้างมานานแต่เมื่อ
ครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งได้เลือกพื้นบริเวณที่ล้าน้้าชีมาสบกับล้าน้้ามูลซึ่งเป็นปุาดงริมน้้า กว้างใหญ่ มีอาหาร
เพียงพอแก่ช้าง การเลี้ยงช้างของชาวกูยไม่ ได้เลี้ยงไว้เพื่อการท้างานหนัก หรือใช้ชักลากไม้แบบทาง
ภาคเหนือของไทย แต่เลี้ยงช้างเหมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ลูกชาวชาวกูยบางคนก็เกิดมาพร้อมกับ
ช้าง ความผูกพันระหว่างคนกับช้างจึงเป็นเรื่องราวที่แยกกันไม่ออก แม้จะไม่มีการออกไปจับช้างปุาอีก
แล้ว แต่ช้างบ้านหลายรุ่นก็ตกลูกช้างออกมาอย่างสม่้าเสมอ เมื่อลูกช้างโตขึ้นมีอายุประมาณสองปี
เจ้าของช้างก็ต้องน้ามาฝึกเพื่อรับค้าสั่งต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านช้างแห่งนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์คชศึกษาขึ้น
มีกิจกรรมการแสดง และการให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี่ยงช้าง เช่น การคล้องช้าง พิธีเส้นไหว้ผี
ปะก้า การแสดงความสามารถของช้างแสนรู้ ชมช้างเล่นน้้า เป็นต้น ภายในหมูบ้านยังได้จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ช้างเพื่อรวบรวมเป็นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับช้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดท้าโครงการ “น้าช้างคืน
ถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด” โดยการน้าช้างเลี้ยงมาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านช้าง จ้านวน ๒๐๐ เชือก
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนพื้นเมือง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง๙
นอกจากนี้จังหวัดสุรินทร์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงน่าสนใจ
อีกหลายแห่ง เช่น กลุ่มปราสาทตาเมือน (ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทบาย
กรีมหรืออัคคิศาลา) ในพื้นที่ต้าบลตาเมียง อ้าเภอพนมดงรัก จังหวัด สุรินทร์ ปราสาทศรีขรภูมิ ใน
พื้นที่ต้าบลระแงง อ้าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทบ้านพลวงในพื้นที่ต้าบลกังแอน อ้าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทตาควาย ในพื้นที่ต้าบลบักใด อ้าเภอพนมดงรัก จังหวัดรินทร์ หมู่บ้าน
ทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ในพื้นที่ต้าบลท่าสว่าง อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ หมู่บ้าท้าประค้า ใน
พื้นทีอ่ ้าเภอเขวาสินรินทร์ วัดบูรพาราม อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วนอุทยานพนมสวย ต้าบล
สวาย อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สุสานหลวงปูุหงส์ พรหฺมปญฺโญ วัดเพชรบุรี ในพื้นที่ต้าบล
สมุด อ้าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วัดเขาโต๊ะ อ้าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

๙

หน้า ๓๑.

ส้านักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์, (สุรินทร์: โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, ๒๕๕๔),

๖
จังหวัดศรีสะเกษ มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เช่น วัดไพร
พัฒนา (หลวงปูุสรวง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนา
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยประชาชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานระยะแรกนั้นมาจากอ้าเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ การเข้ามาอยู่ครั้งแรกได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ไพรบึงน้อย” ในช่วงเวลานั้นอาณาบริเวณ
นี้ฝุายรัฐบาลไทยได้มีการสู้รบกันกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ท้าให้ราษฎรส่วนหนึ่งในหมู่บ้านนี้ได้แยก
ย้ ายกัน ออกไปที่ อื่น แต่ยั งมีร าษฎรอีกส่ ว นหนึ่งในหมู่บ้า นนี้ไม่ยอมย้ายออกไป ต่ อมารัฐ บาลได้ มี
นโยบายให้ประชาชนจากที่อื่น ๆ ย้ายเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดน เพื่อปูองกันการรุกรานและก่อความ
ไม่สงบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ จึงได้มีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัย และตั้งชื่อบ้าน
ให้ใหม่ว่า “ไพรพัฒนา” โดยมี นายพิน บุญเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น ได้ปรึกษาพระสงฆ์และ
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ จัดตั้งส้านักสงฆ์ไพรพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖
หลวงพ่อพุฒ วายาโม ได้มาจ้ าพรรษาอยู่จึงด้าเนินการขอจัดตั้งวัด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
ด้าเนินการจัดตั้งวัดเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งหลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาสวัด
และได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม “พระครูโกศลสิกขกิจ” และ
ได้มีการพัฒนาวัดให้เจริญเรื่อยมา เช่น ก่อสร้างอุโบสถ ศาลาทม กุฏิหลวงปูุสรวง ประตูและปูายชื่อวัด
กุฏิเรือนรับรอง มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวง และศาลาการเปรียญ เป็นต้น ส้าหรับวัดไพรพัฒนา
ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๓ ต้าบลไพรพัฒ นา
อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาส วัด
ไพรพัฒนาได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวงวัดไพรพัฒนา และเป็นสถาน
ที่ตั้งสรี ระสังขารของหลวงปูุส รวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และ
ประชาชนทั่วไป ได้มาเคารพกราบไหว้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั่วไป๑๐
จุ ด ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ยวให้ เ ดิ น ทางมาเยี่ ยมชมวั ด นี้ คือ ศาสนบุ คคลได้ แ ก่ พระสงฆ์ ใ น
พระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ให้ความเคารพและศรัทธาที่ชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษเรีย กท่าน
ว่า “หลวงปูุสรวง เทวดาเดินดิน” ชาวพุทธจ้านวนมากมีความศรัทธาในคุณงามความดี ความขลัง และ
ศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงปูุ ขอน้าเอาเรื่องความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูุมาเล่าไว้ให้เห็นสั กตัวอย่าง
เรื่องนี้ตั้งเชื่อว่า “รอดตายเพราะเหรียญหลวงปูุสรวง” นายสุทธี มายูร อยู่บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๗ ต้าบล
ไพรพัฒนา อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ร่วมบ้าเพ็ญกุศลศพหลวงปูุสรวงที่วัดไพร
พัฒนา ได้รับแจกเหรียญหลวงปูุสรวงรุ่นแรกจากหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าอาวาส แล้วน้ามาเก็บติดตัว
ไว้ตลอดเวลา อีกสองปีต่อมาเมื่อ คือ พ.ศ.๒๕๔๖ นายสุทธี มายูร และบุตรชาย ได้ขับรถขนของเก่า
เต็มคันรถจากบ้านเพื่อไปขายในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อมาถึงบ้านโนนสันติสุข ต้าบลพระแก้ว อ้าเภอสังขะ
จั งหวัดสุ ริ น ทร์ มีร ถ ๖ ล้ อ บรรทุ กหนังสื อพิ มพ์วิ่ งชนท้า ยเข้ าอย่างจัง เป็ นให้ รถนายสุ ท ธี มายู ร
กระเด็นตกห่างออกไปจากจุดที่ชนประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปกระแทกกับคันดินท้าให้รถทั้งคันพังยับเยิน
เหล็กที่แท่งเหล็กแหลมยาวที่ขนมาแทงจากหลังคาทะลุถึงหน้ารถ แต่นายสุทธี มายูร และบุตรชาย
๑๐

วัดไพรพัฒนา, < https://sites.google.com/site/priputtana/prawati-wad-phir-phathna >,
31 October 2018.

๗
ปลอดภัย ส่วนรถ ๖ ล้อ คันที่ขับมาชนนั้น พลิกคว่้าหลายตลบ คนขับและผู้ที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ
สาหัสทั้งสองคน ทันทีที่เจ้าหน้าที่ต้ารวจมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อเห็นสภาพรถพังยับเยินเกินที่จะซ่อมได้คิด
ว่าคนอยู่ในรถคันเล็กที่ถูกชนเสียชีวิตหมด จึงถามชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นว่า “ศพ
อยู่ที่ไหน” นายสุทธี มายูร ได้ยินจึงพูดว่า “ผมเป็นคนขับรถเองครับ” ขณะพูดก็ได้ก้มลงหยิบดินโปรย
ใส่ศีรษะของบุตรชาย โดยมีเหรียญของหลวงปูุสรวงอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง ต้าตรวจถามว่า “แขวนหลวง
พ่ออะไรจึงได้รอด” นายสุทธี มายูร ตอบว่า แขวนหลวงปูุสรวงรุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของวดไพร
พัฒนา เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ยินแสดงอาการตกตะลึงแล้วพูดว่า “อ้าว หลวงปูุสรวงแสดงฤทธิ์อีแล้ว ”
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทมติชน จ้ากัด ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยการซื้อรถคันใหม่ให้นาย
สุทธี มายูร ทุกวันนี้รถที่ใช้ก็ยังติดรูปหลวงปูุสรวง ด้วยความเลื่อใสศรัทธาอย่างมากต่อหลวงปูุสรวง
ถึงแม้หลวงปูุจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว แต่คุณความดี บารมีของหลวงปูุ ก็ยังปกปักรักษาคุ้มครอง
ดูแลลูกหลานผู้เลื่อมใสศรัทธาตราบเท่านาน๑๑ นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงปูุ
สรวง
นอกจากนี้จั งหวัดศรี ส ะเกษยังมีแหล่ งท่องเที่ ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสี ยง
น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วัดพระ
ธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลหญ้าปล้อง อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทวัดสระ
ก้าแพงใหญ่ อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วัดปุามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) ต้าบลโนนสูง
อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ เป็นต้น
จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงน่าสนใจ เช่น
วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ต้าบลช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี คนทั่วไปมักเรียกว่าวัด
เรืองแสง เนื่องจากเมื่อก่อนในบริเวณของภูเขาซึ่งเป็นสถานที่สร้างวัดนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมบูรณ์
ที่นี้จะมีหินที่มีลักษณะแปลกไปจากภูเขาลูกอื่น ๆ คือ มีหินคล้ายลูกมะพร้าวเต็มไปหมด เมื่อทุบหินดู
จะเห็นว่าภายในก้อนหินมีฝุนเม็ดเล็ก ๆ ใสแวววาวระยับคล้ายเพชรและพลอย ชาวบ้านจึงมีความเชื่อ
ว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ บางคนน้าเอาก้อนหินนี้ใช้รักษาโรค เพราะเชื่อว่าเป็นมะพร้าวฤษีท้าไว้ จึงเรียก
ภูเขาลูกนี้ว่า “ภูพร้าว” วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นไปบริเวณวัดตรงยอดเขาแล้ว
จะพบกับอุโบสถสีทองตั้งโดดเด่นอย่างสง่างาม ความเป็นมาของวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เริ่มขึ้นเมื่อ
พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ เป็นพระสงฆ์ทางฝั่งประเทศลาวได้ธุดงค์เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในฝั่ งประเทศไทย ได้ม าพักปั กกลดอยู่ในภูพร้า วแห่ งนี้ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๖ ท่านได้ข อ
บิ ณ ฑบาตสถานที่แ ห่ ง นี้ จ ากหน่ ว ยงานทางทหารและนายอ้า เภอพิ บู ล มั ง สาหารในขณะนั้ น และ
ขณะเดียวกันในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๔ หน่วยงานทางทหารร่วมกับหน่าวยงานราชฝุายพลเรือนก็
ได้มีการส้ารวจสถานที่ใกล้กับภูพร้าวแห่งนี้เพื่อสร้างสิรินธร เมื่อทางการอนุญาตให้สร้างวัดนี้จึงได้ตั้ง
ชื่อของวัดแห่งนี้ว่า “วัดสิรินธรวนาราม” ในระยะเริ่มแรก พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺ โญ ท่านได้
น้าพาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสร้างศาลาหลังเล็ก ๆ พอเป็นที่พักและเป็นที่รองรับญาติโยมที่มาท้าบุญ
ขึ้นมาหนึ่งหลัง ปัจจุบันศาลาหลังดังกล่าวได้ผุพังไปหมดแล้ว ต่อมาจึงได้สร้างศาลาหลังใหม่แทนหลัง
๑๑

มูลนิธิหลวงปูสุ รวง วัดไพรพัฒนาราม , ๑๐ ปี ๑๐ ดี ใต้ร่มบารมีหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน
ครบรอบ ๑ ทศวรรษ แห่งการละสังขาร ๘ กันยายน ๒๕๕๓, (พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ม.ป.ท.: ๒๕๕๙)), หน้า ๔๗-๔๙.

๘
เดิม ซึ่งศาลาหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้มีความงดงามเด่นสง่าเมื่อนักท่องขึ้นไปก็จะเห็นศาลาหลังใหม่อยู่บน
ยอดเขาภูพร้าวแห่งนี้ ขณะที่พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ ได้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานในสถานที่นี้ได้
เคยได้ปรารภกับลูกศิษย์ของท่านว่า “เธอคอยดูต่อไปในอนาคต จะมีผู้ใจบุญมาบ้าเพ็ญบารมีของเขา
ให้เต็มบริบูรณ์ เขาจะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้รุ่งเรือง จะมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา จ้านวนมาก มา
ในสถานที่แห่งนี้ ปราชญ์ บัณฑิตจะแวะมาพักอาศัยมิได้ขาด”๑๒
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดนี้ คือ การได้ชมภาพเรืองแสงสีเขียวของต้น
กัล ปพฤกษ์ซึ่ ง เป็ น จิ ตรกรรมอยู่ กั บผนั ง ด้า นหลั ง อุโ บสถ ช่ ว งเวลาที่เ หมาะส้ าหรั บการมาชมและ
ถ่ายภาพ คือ ตั้งแต่ เวลา ๖.๐๐-๑๙.๓๐ น. แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียง
เล็กน้อย ไม่เห็นเป็นสีเขียวชัดเจนเท่ากับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ นอกจากความมหัศจรรย์ของ
อุโบสถแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีบริเวณด้านหลังอุโบสถเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศลาวและมองเห็นด่าน
สากลช่องเม็กรวมทั้งอ่างเก็บน้้าที่อยู่บริเวณเชิงเขาคล้ายกับทะเลสาป โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์
ตกดินจะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก ส้าหรับต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงเป็น
การออกแบบของช่างคุณากร ปริญญาปุณโณ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากต้นไม้แห่งชีวิต ในภาพยนตร์
เรื่องอวตาร โดยใช้สารเรืองแสงรอบต้น ตัวอุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองประเทศลาว เสาแต่ละ
ต้นลงลวดลายด้วยมือ โดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัวสี่เหล่า ทางเข้าเป็นต้น
สาละ หัวใจหลักเป็นการน้าเสนองานพุทธศิลป์ที่เกิดจากความสงบ ความเพียร และความอดทน งาน
แต่ละชิ้นต้องคิดจากความคิดอันวิจิตรและขบคิดมาก่อนทั้งสิ้น ตรงกลางของอุโบสถ เป็นที่ตั้งของพระ
ประธานคล้ายกับพระพุทธชินราชในจังหวัดพิษณุโลก แต่มีการน้าส่วนรัศมีออกไป ท้าฉากหลังเป็นต้น
โพธิ์ เมื่อพระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ เจ้าอาวาสรูป แรกที่เป็นผู้ สร้างวัดแห่งนี้ ท่านได้เดินทาง
กลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศลาว ทิ้งให้วัดแห่งนี้ร้างอยู่หลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระครูกมล
ลูกศิษย์ของท่านได้ค้นพบวัดอี กครั้งและบูรณะให้กลับมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดังเดิม ภายหลัง
จากพระครูกมลละสังขารไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูปัญญาก็เข้ามารับต้าแหน่งเจ้าอาวาสวัดและ
สานต่องานสร้างวัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้ตอ่ มา๑๓
นอกจากนี้จังหวัดอุบลราชธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีก
หลายแห่ง เช่น วัดหนองปุาพง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต้าบลโนนผึ้ง อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี วัด
มหาวนาราม (วัดปุาใหญ่) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วัดถ้้าคูหา
สวรรค์ ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วั ดดอนธาตุหรือวัดเกาะแก้ว (หลวงปูุ
เสาร์ กนฺตสีโล) ต้าบลทรายมูล อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมในอี ส านใต้ ดั ง กล่ า วมาแล้ ว สามารถแบ่ ง
ออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผู้ดู แลกับกลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผู้ดูแล สภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ทั้งสองกลุ่มใน
ปัจจุบัน ยังมีปัญหาการบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานทีส่ ้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน
๑๒

ประวัติวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว, < https://www.paiduaykan.com/province/Northeas
/ubonratchathani/watsirintorn.html >, 2 November 2018.
๑๓
ประวัติวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว,< http://teerapat0.blogspot.com >, 2 November 2018.

๙
สิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาด
การท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เป็นต้น ให้เกิดสภาพที่มีความรุ่งเรือง เฟื่องฟู
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง มีความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ค้าตอบที่ได้
น่าจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อวิถีชีวิตของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกิดคุณค่าทางวิชาการ คือ
ได้ข้อมูลเกี่ย วกับ องค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ เส้ นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒ นธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอี สานใต้ เป็นการสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่อีสานใต้ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา หน่วยงานของ
รัฐต่าง ๆ อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังได้รับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีอยู่
ทั่วประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอีสานใต้ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถ
น้าผลการวิจัยนี้ไปใช้ เป็นข้อมูลในการจัดท้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อน้ามาใช้ในการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง จะก่อให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง ด้วย
คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส้าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงได้ท้าวิจัยในเรื่องนี้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
๑.๒.๒ เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๑.๒.๓ เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๑.๓. ปัญหาการวิจัย
๑.๓.๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้เป็นอย่างไร
๑.๓.๒ เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้เป็นอย่างไร
๑.๓.๓ ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้เป็นอย่างไร

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ โดยได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ก้าหนดกรอบของเนื้อหาไว้ ๓ ด้าน ดัง นี้ คื อ ๑) ศึ กษาประวัติศ าสตร์และ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ๒) ศึกษาเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ และ ๓)
ศึกษาผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ตามเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ๕
จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นทีใ่ นการศึกษา ๒ แห่ง คือ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้พื้นที่
ในการศึกษา ๒ แห่ง คือ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่้า

๑๐
๓) จังหวัดสุรินทร์ ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๒ แห่ง คือ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร และ หมู่บ้ านช้ าง โดยมีวัดปุ าอาเจี ยง (สุ ส านช้า ง) เป็ นแหล่ ง ท่องเที่ ยวทางศาสนาที่ส้ าคั ญ
๔) จั งหวัด ศรี ส ะเกษ ใช้พื้ น ที่ ในการศึ ก ษา ๑ แห่ ง คื อ วัด ไพรพัฒ นา (หลวงปูุ ส รวง) ๕) จั งหวั ด
อุบลราชธานี ใช้พื้นทีใ่ นการศึกษา ๑ แห่ง คือ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว รวมพื้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ทั้ ง หมด ๘ แห่ ง เหตุ ผ ลในการเลื อ กพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเพราะว่ า เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่ละปีได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
เยี่ยมชมเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นจึงเลือกใช้สถานที่ดังกล่าวในการท้าวิจัย
๑.๔.๓ กลุม่ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๑) กลุ่ ม นั ก วิ ช าการด้ า นประวั ติ ศาสตร์ ศาสนา วั ฒ นธรรม และการท่ องเที่ ย ว
จ้านวน ๙ คน ๒) กลุ่มผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว เช่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวหรือผู้แทน กรรมการมูลนิธิแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น จ้านวน ๔ รูป/คน ๓) กลุ่มผู้ดูแล
แหล่งท่องเที่ยว เช่น พระสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น จ้านวน ๔ รูป/ คน ๔) กลุ่มนักท่องเที่ยว จ้านวน
๑๙๙ รูป/คน และ ๕) กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จ้านวน ๕ คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection)
ตารางที่ ๑.๑ แสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มากลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล
ประชากร
๑. กลุ่มนักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์
ศาสนา วัฒนธรรม
และ การท่องเที่ยว
๒. กลุ่มผู้บริหาร
จัดการการ
ท่องเที่ยว
๓. กลุ่มผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว
๔. กลุ่ม
นักท่องเที่ยว
๕. กลุ่ม
ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ยว
รวมทุกกลุ่ม

กลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก

การได้มากลุ่ม
ตัวอย่าง

การเก็บข้อมูล

- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ๒ คน
เลือกแบบเจาะจง
- นักวิชาการด้านศาสนา
๓ คน
- นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
๒ คน
- นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ คน
รวม ๙ รูป/คน
- เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวหรือตัวแทน/
เลือกแบบเจาะจง
กรรมการมูลนิธิแหล่งท่องเที่ยว ๔ รูป/คน

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

รวม ๔ รูป/คน
- พระสงฆ์/ปราชญ์ชุมชน ๔ รูป/ คน
เลือกแบบเจาะจง
รวม ๔ รูป/คน
- จากแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
เลือกแบบเจาะจง
วัฒนธรรมมีชื่อเสียงอีสานใต้ ๘ แห่ง
รวม ๑๙๙ รูป/คน
- กลุ่มพนักงานขับรถน้าเที่ยว ๑ คน
เลือกแบบเจาะจง
- กลุ่มขายของฝากหรืออาหาร ๒ คน
- กลุ่มมัคคุเทศน้าเที่ยว
๒ คน
รวม ๕ คน
๒๒๑ รูป/คน

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม
แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม
แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม
แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

๑๑

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งผ่านมาแล้วในอดีต ในงานวิจัยนี้ หมายถึง เรื่องราวว่าด้วย
ความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งผ่านมาแล้ว
ในอดีต ในสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่
อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์
พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมือง
ต่้า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง
๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนา
รามภูพร้าว เรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับที่มาของแนวคิด ความหมาย หลักการส้าคัญ ประเภท
วิธีการ และการประยุกต์ใช้ เป็นต้น
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนา หมายถึง ที่ส้าหรับใช้สัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธรณูปโภคพื้นฐาน
สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสดาหรือ รูป
เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี องค์ประกอบดังกล่าวท้าให้เกิดศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ในสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในอี ส านใต้ ๕ จั งหวั ด คื อ ๑) จั ง หวัด นครราชสี ม า ได้แ ก่ อุ ท ยานมหาวิห าร สมเด็ จพุ ฒ าจารย์
(โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาท
พนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่้า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศลา
หรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพั ฒนา
(หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
ที่มาของแนวคิด ความหมาย หลักการส้าคัญ ประเภท วิธีการ และการประยุกต์ใช้ เป็นต้น
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง ที่ส้าหรับใช้สัญจรเที่ยวไปมาของมนุษ ย์
เพื่อชมแหล่งวัฒนธรรมทั้งที่เป็น ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ของกิน ของใช้ บ้านเรือน
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น ด้ า นคติ ธ รรม คื อ
วัฒนธรรมที่ เป็นหลักการด้าเนินชีวิต เช่น เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู เป็นต้น
ด้านเนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ค้าสั่ง ประกาศ
ประเพณีดีงาม เป็นต้น หรือ ด้านสหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม เช่น มารยาทในที่
พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ในสถานที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จ
พุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์
ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง และปราสาทเมืองต่้า ๓) จังหวัดสุรินทร์
ได้แก่ วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ
ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เรื่องราว

๑๒
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับที่มาของแนวคิด ความหมาย หลักการส้าคัญ ประเภท วิธีการ และการ
ประยุกต์ใช้ เป็นต้น
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ผลที่เนื่องมาจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือผลลัพธ์ที่ท้าให้กระเทือนไปถึง สิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะ
ตามมา ในสถานที่เ ป็ น แหล่ ง ท่องเที่ยวในอีส านใต้ ๕ จังหวั ด คือ ๑) จังหวัด นครราชสี มา ได้แ ก่
อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์
พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมือง
ต่า้ ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง ๔)
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนาราม
ภูพร้าว ซึ่งผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบวก คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วท้า
ให้เกิดผลดี เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว คือ มีการสร้างหรือดูแลรักษาด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดี มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน
ด้านศาสนา นักท่องเที่ยวมีความเคารพในศาสดา(สัญลักษณ์แทนศาสดา) ศาสนธรรม ศาสนบุคคล
ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม
และสหธรรม ได้มีการอนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป ท้าให้เกิดงานเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มากขึ้น ประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นต้น ๒) ด้านลบ คือ ผลกระทบเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วท้าให้เกิดผลเสียหาย เช่น ด้านศาสนา ขาดความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา หรือ ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธรรม
คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ขาดการการอนุรักษ์สืบทอด ขาดการท้าให้เกิดงานเทศกาลท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศขาดโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นต้น

๑.๖. กรอบแนวคิดการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ก้าหนดกรอบแนวคิดงานวิจัยเขียนให้เห็นกรอบแนวคิดตามแผนภูมิดังนี้

ประวัติศาสตร์
และเส้นทาง
การท่องเที่ยว
ทางศาสนา
และวัฒนธรรม
ในอีสานใต้

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม
แนวคิดทฤษฎีเส้นทาง
การท่องเทียวทางศาสนา
และวัฒนธรรม
แนวคิดทฤษฎีผลกระทบ
การท่องเทียวทางศาสนา
และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในอีสานใต้
ส้นทางการท่องเทียว
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้
ผลกระทบการท่อง
เทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้

งานวิจัยเกีย่ วข้อง

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

สถาบันอุดมศึกษา คณะสงฆ์
รัฐบาลได้สารสนเทศ ชุดองค์
ความรู้ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
ผลการวิจยั เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ
ชุดความรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมผลกระทบของการท่อง
เทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้

๑๓

๑.๗ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
การวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรง คือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก้าหนดไว้
และประโยชน์โดยอ้อม คือ ประโยชน์ที่จะเกิดจากการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากการ
ท้าวิจัยเรื่องนี้ส้าเร็จแล้วดังนี้
๑.๗.๑ ประโยชน์ทีได้รับโดยตรง
หมายถึง ค้าตอบที่ได้รับจากการวิจัยในครั้ง นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ที่ก้าหนดไว้ คือ
๑) ได้ชุดความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
๒) ได้สารสนเทศเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
๓) ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้
๑.๗.๒ ประโยชน์ที่ได้รับโดยอ้อม
หมายถึง ประโยชน์ที่จะเกิดจากการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายหลังจาก
การท้าวิจัยเรื่องนี้ส้าเร็จแล้ว คือ
๑) ด้า นวิช าการ ได้อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ได้สารสนเทศเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสาน
ใต้ ได้สารสนเทศเกี่ยวกับผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๒) ด้านนโยบาย รัฐบาลสามารถน้าองค์ความรู้ ที่เป็นผลการวิจัยนี้ไปใช้ก้าหนด
นโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๓) ผลงานวิจัยน้าเผยแพร่ในวารสาร เมื่อได้ท้าวิจัยเรื่ องนี้ส้าเร็จแล้ว จะน้าพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารของมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลั ย และน้าเผยแพร่ใ นการสั มมนา
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วย
๔) หน่วยงานที่น้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สามารถน้าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
อีสานใต้เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ และผลกระทบของการท่ องเทีย ว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ไปใช้ประกอบการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้
และรัฐบาลสามารถน้าองค์ความรู้อันเป็นผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก้าหนดนโยบายเพื่อน้าไปแก้ปัญหา
เกี่ย วกับ การอุ้มบุ ญหรือการที่ห ญิงตั้ง ครรภ์แทนหญิงอื่นที่ก้าลังเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทยใน
ปัจจุบันได้

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์และเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต ศึกษาเสนทางการทองเทียว
ทางศาสนาและวัฒ นธรรมในอีส านใต และศึกษาผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต ผูวิจัยไดวางกรอบในการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชเป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัย โดยไดแบงประเด็นการสืบคนออกเป็น ๕ หัวขอดงนี้
๒.๑ แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๒.๒ แนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๓ แนวคิดผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๔ แนวคิดการตลาดการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ

๒.๑ แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นของแนวคิด การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
คณะผูวิจัยไดแบงหัวการศึกษาออกเป็น ๖ หัวขอ คือ ๑) ที่มาของแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และ
วั ฒ นธรรม ๒) ความหมายประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม ๓) หลั ก การสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๔) ประเภทการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๕) วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๖) การประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แตละหัวขอจะ
ไดนําเสนอตามลําดับดังนี้

๒.๑.๑ ที่มาของแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับที่มาของแนวคิดของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้แบงเนื้อหาในการศึกษา
ออกเป็ น ๒ ประเด็น คือ ๑) ที่มาของแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ และ ๒) ที่ มาของแนวคิ ด
การศึกษาวัฒนธรรม ซึ่งจะไดศึกษาตามลําดับดังนี้
๒.๑.๑.๑ ประวัติเป็นเรื่องราววาดวยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอยางประวัติของบุคคล เชน ประวัติ “ทาวสุรนารี” มีนามเดิมวา "โม" เป็นชาวเมืองนครราชสีมา
โดยกําเนิด ถือกําเนิดเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๓๑๔ มีบิดาชื่อกิ่ม มารดาชื่อบุญมา “โม” ถือกําเนิดในปี พ.ศ.
๒๓๓๙ เมื่ออายุได ๓๕ ปี ไดสมรสกับ นายทองคําขาว พนักงานกรมการเมืองนครศรีธรรมราช ตอมา
นายทองคําขาว ไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น "พระภักดีสุริยเดช" ตําแหนงรองปลัดเมืองนครราชสี มา นาง
โม จึงไดเป็น คุณนายโม ตอมาเมื่อ "พระภักดีสุริยเดช" ไดเลื่อนตําแหนงขึ้น เป็น "พระยาสุริยเดช"
ตําแหนงปลัดเมืองนครราชสีมา คุณนายโมจึงไดเป็น คุณหญิงโม ทานหญิงโมไมมีทายาทสืบสายโลหิต

๑๕
แตทานไดสรางวีรกรรมอันยิ่งใหญ ไวใหกับประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ สามารถรวบรวมชาวบานเขาสู
รบกับกองทัพของเจาอนุวงศ์แหงเวียงจันทร์ไมใหรุกล้ําเขาตีกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยไดเป็น
ผลสําเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รั ชกาลที่ ๓ แหงราชวงศ์จักรี จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาสถาปนาคุณหญิงโม ใหเป็นทาวสุรนารี ทานถึงแกอสัญกรรมเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๕ สิริ
รวมอายุได ๕๖ ปี ปัจจุบันทาวสุรนารี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ผูคนทั่วไปมัก
แวะเวียนกันมากราบไหวไมขาดสาย ทั้งกลางวัน และกลางคืน เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีที่ทานได
สรางไวใหกับชาติไทย เป็นตน กรณีเรื่องราววาดวยความเป็นไปของสถานที่และสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อื่นๆ ก็จะ
มีลักษณะคลายกับเรื่องราววาดวยความเป็นไปของคน ดังที่ไดยกตัวอยางมาแลวนี้ นักวิชาการทางดาน
ประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี ไดใหแนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ไว
อยางนาสนใจวา
"เมื่ อ เราหยิ บ ผลงานทางประวั ติ ศ าสตร์ ขึ้ น มาอ า น สิ่ ง แรกที่ เ ราพบไม ใ ช ข อ เท็ จ จริ ง ที่
ประกอบกัน เป็ น ประวั ติศาสตร์ ล ว น ๆ หากแต อาจเป็ นสิ่ ง ที่นั กประวั ติ ศ าสตร์ไ ดเรี ยบเรีย งขึ้ น มา
มากกวา ผลงานทางประวัติศาสตร์หรือบันทึกตาง ๆ ที่เราอาน จึงอาจไมใชขอเท็จจริงโดยเนื้อแท
เพราะไดกลายรูปมาเป็นการคัดเลือก ตัดทอน หรือรวบรวมเรื่องเพื่อทําความตกลงใจกอนที่จะเขียน
ขึ้นมานั่นเอง”"๑
แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ จากทัศนะดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ ๑) ประวัติศาสตร์ที่
ถูกบันทึกไวในเอกสารตาง ๆ อาจมิใชเรื่องราวที่เป็นขอเท็จจริงทั้งหมด เพราะบางอยางอาจเป็นสิ่งที่
นักประวัติศาสตร์ไดใสเพิ่มเติมเขา มาในภายหลังโดยที่ผูเขียนอาจมี นัยสําคัญอะไรบางอยางที่แอบแฝง
ไมสามารถนําขอเท็จจริ งบางอยางมาเปิดเผยให ทราบได หรือหากปิดเผยอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางที่เสียหายหรือเป็นอันตรายตอตนเอง บุคคลอื่น สังคม ประเทศชาติ หรือกรณีอื่น ๆ อีก ๒)
ประวัติ ศาสตร์ เป็ น วิ ช ามีค วามเคลื่ อ นไหวตลอดเวลา เนื่อ งจากนัก วิช าประวั ติศ าสตร์ไ ด ก ารมี ตั้ ง
สมมุติฐาน วิเคราะห์ การตีความ สังเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตาง ๆ ซึ่งมีความ
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ๓) ประวัติศาสตร์เป็นการนําความจริงมาเลาหรือเขียนขึ้นใหม คือ ผูเลาหรือ
ผูเขีย นประวั ติ ศาสตร์ มีสิ ทธิอย างเต็มที่ที่จะใส ดุล ยพินิจ แสดงความคิดเห็ นแยง คุณคา ตลอดจน
อารมณ์และรสนิยมของตนลงไปดวย เพราะแตละคนอาจตีความ มีรายละเอียด และลําดับเหตุการณ์
ตาง ๆ แตกตางกันได เป็นตน
๒.๑.๑.๒ ที่มาของแนวคิดการศึกษาวัฒ นธรรม เป็นสิ่งที่ มนุษย์ สรางขึ้น ดังนั้น
วัฒนธรรมเปนไดทั้งทัศนคติ ความรู คานิยม ประเพณี ความเชื่อ และพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยที่ได
เรี ย นรู แ ละถู ก ถ า ยทอดต อ กั น มาจากคนรุ น หนึ่ ง ไปยั ง คนอี ก รุ น หนึ่ ง ดั ง นั้ น ในบางสั ง คมจึ ง อาจมี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย บุคคลอยูในวัฒนธรรมใดก็จะมีความโนมเอียงในการที่จะปฏิบัติตนไปตาม
วัฒ นธรรมนั้ น วัฒ นธรรมจึ งเป็ น วิถีชีวิตหรือแบบแผนในการดํา เนินชีวิตของมนุษย์ ในแตล ะสั งคม
วัฒนธรรมจึงไมจําเป็นตองเหมือนกันทุกสังคม ในการคบหาสมาคมกับบุคคลตางวัฒนธรรม ผูที่จะไป
๑

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ), ปรัชญาประวัติศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.๒๕๒๗), หนา ๑-๘.

๑๖
คบหากับบุคลตางวัฒนธรรมจึงไมควรยึดถือวา วัฒนธรรมของตนเองดีกวาวัฒนธรรมของบุคคลอื่น
เกี่ยวกับเรื่องที่มาของแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมนี้มีนักวิชาการไดใหทัศนะไวดังนี้
รัชนีกร เศรษโฐ ไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ใหมุมมองไวในแหลงขอมูลตาง ๆ แลว
นําลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมมาสรุปไวอยางนาสนใจดังนี้
๑) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สรางขึ้นและปรับปรุงขึ้นจากธรรมชาติ และมนุษย์จะเรียนรู
วัฒนธรรมจากกันและกัน
๒) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีการสืบตอเนื่อง เป็นมรดกทางสังคมที่มีการถายทอดจากคนรุน
หนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง มนุษย์ไดเรียนรูวัฒนธรรมจากทั้งคนที่ตายไปแลวและยังมีชีวิตอยู โดยไดรับ
ความรูนั้นไวเป็นมรดกตกทอดกันมาเป็นลําดับ
๓) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีลักษณะเพิ่มพูนหรือขยายตัวดวยการคนพบสิ่งใหม การประดิษฐ์
และการแพรกระจายเพื่อจะสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมา และประสบการณ์ของมนุษย์จะถูกสะสมเพิ่มพูนขึ้น
เรื่อย ๆ
๔) วัฒนธรรมเป็นสมบัติรวมของกลุมหรือสังคม มิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
๕) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยูแลวกอนบุคคลจะเกิดและมีชีวิตในสังคม วัฒนธรรมจะยังคงอยู
ตอไปหลังจากบุคคลนั้นไดตายไปแลว
นอกจากลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ดั ง กล า วแล ว วั ฒ นธรรมยั ง มี ลั ก ษณะอื่ น ๆ ที่ สํ า คั ญ อี ก ๒
ประการ คือ
๑) วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ ลักษณะของวัฒนธรรมจะคอย ๆ ผ าน
รูปแบบวัฒนธรรมหนึ่งไปเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
แตอัตราชาเร็วจะแตกตางกันไปตามชวงเวลาตาง ๆ
๒) วัฒนธรรมมีหนาที่แตละสวน ไมวาจะเป็นลักษณาการทางวัฒนธรรม (Culture trait)
ซึ่งเป็นสวนที่เล็กและมีลักษณะงายที่ สุดของวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมซอน (Culture complex) ซึ่ง
เป็ น การรวมลั ก ษณาการทางวัฒ นธรรมหลาย ๆ อย างไว กลายเป็ น วั ฒ นธรรมซ อ น หรื อสถาบั น
(Institution) ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมซับซอนหลาย ๆ อยาง ตางก็ทําหนาที่สําคัญในตัวของมันเอง
อยางสมเหตุสมผลและจําเป็นในขอบขายของวัฒนธรรม ซึ่งสวนนั้น ๆ เป็นสวนประกอบอยูดวยกัน
ทั้งสิ้น๒
สรุปที่มาของแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรม จากที่มาของแนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมที่ที่
นักวิชาการนําเสนอไวทําใหเห็นวา วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สรางและปรับปรุงขึ้นจากธรรมชาติ เป็น
มรดกทางสังคมที่มีการสืบตอถ ายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง เป็นสิ่งที่มีลักษณะเพิ่มพูน
หรือขยายตัวดวยการคนพบสิ่งใหม เพิ่มพูนขึ้นตอเนื่องอยูเรื่อย ๆ เป็นสมบัติรวมของกลุมหรือสังคม
เป็นสิ่งที่มีอยูแลว ในแตละสังคมกอนบุคคลจะเกิดและยังคงอยูตอไปหลังจากบุคคลนั้นไดตายไปแล ว
เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแตอัตราชาเร็วจะแตกตางกันไปตามชวงเวลาตาง ๆ และมี

๒

รัชนีกร เศรษโฐ, โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย, ไทย. (กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๓๒), หนา ๔-๕.

๑๗
หนาที่แตละสวน ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมซับซอนหลาย ๆ อยาง ตางก็ทําหนาที่สําคัญในตัวของมัน
เองอยางสมเหตุสมผล

๒.๑.๒ ความหมายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับความหมายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้แบงเนื้อหาในการศึกษา
ออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) ความหมายของประวัติศาสตร์ และ ๒) ความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ไดสืบคนและนําเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๑.๒.๑ ความหมายของประวัติศาสตร์ มาจากสองศัพท์ คือ “ประวัติ” หมายถึง
เรื่องราวความเป็นมาของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ศาสตร์” หมายถึง ระบบวิชาความรู มัก
ใช ป ระกอบหลั ง คํ า อื่น เช น วิ ท ยาศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เป็น ต น สํ า หรั บ ศัพ ท์ ใ น
ภาษาอังกฤษ คือ history เป็นศัพท์ที่มาจาก “historia” ในภาษากรีก มีความหมายวา “การเรียนรู”
ประวัติศาสตร์เป็นการบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผานมาแลวในอดีต ซึ่งเป็นขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอเท็จจริงเหลานี้ อาจปรากฏในเรื่องเลา หลักฐานทางโบราณคดี ทั้งที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและไมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการสันนิษฐานจากเรื่องเลา และหลักฐานทางโบราณคดี
ที่มีการสํารวจพบในสถานที่ตาง ๆ แลวนํามาเลาหรือเขียนเรียบเรียงใหเห็นถึงเรื่องราวเหลานั้น
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา ประวัติและประวัติศาสตร์ไวดังนี้ “ประวัติ”
หมายถึง เรื่องราววาดวยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ประวัติศรีปราชญ์ ประวัติ
วัดมหาธาตุ เป็ น ตน “ประวัติศาสตร์ ” หมายถึง วิช าวาดว ยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของ
ประเทศชาติเ ป็นตนตามบันทึกไวเป็นหลักฐาน ๓ ตามความหมายนี้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ความเป็นมาของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นตน
นักวิชาการดานประวัติศาสตร์ ปรีชา ศรีวาลัย ไดใหทัศนะวา ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราว
ของมนุษย์ ตั้งแตเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในพื้นที่พิภพจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นเรื่องราวที่บันทึกวามนุษย์
ไดทําอะไรมาแลวบาง หรือไดพยายามทําอะไรมาบางเป็นบันทึกความเป็นอยูของมนุษย์ในยุคสมัยตาง
ๆ เชน การปกครอง ความเป็นอยู ศาสนา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์๔
จากขอมูลที่สืบ คน และไดนําเสนอไว ทั้งหมดนี้ สรุปความหมายของประวัติศาสตร์ ไดวา
“ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราววาดวยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชวงใดชวงหนึ่งผานมาแลวในอดีต”
๒.๑.๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรม จากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับความหมายของ
วัฒนธรรมพบวาไดมีผูศึกษาและใหความหมายของวัฒนธรรมไวลักษณะตาง ๆ ดังนี้
สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ ใหทัศนะวา คําวา “วัฒนธรรม” เป็นภาษาบาลี
และสันสกฤต “วัฒน” เป็นภาษาบาลีแปลวา ควาเจริญงอกงาม สวนคําวา “ธรรม” เป็นภาษาสัน
๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ จํากัด. ๒๕๔๖) หนา ๖๖๕.
๔
ปรีชา ศรีวาลัย,ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และโลกปัจจุบัน, (พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮาส์, ๒๕๔๖), หนา ๓.

๑๘
สกฤษ หมายถึง “ความดี ” ซึ่งถา แปลตามรากศัพท์ก็คือ “สภาพอันเป็นความเจริญงอกงามหรื อ
ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม” วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของกลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งหมายรวมถึงความคิด ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งตาง ๆ ที่มนุษย์สรางขึ้น ซึ่งไดถายทอดใหกับคนรุนตอ ๆ มา เป็นเรื่อง
ของการเรียนรูจากคนกลุมหนึ่งไปยังคนอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งถาสิ่งใดดีก็เก็บไว สิ่งใดควรก็แกไขใหดีขึ้น เพื่อ
จะไดสงเสริมใหมีลักษณะที่ดีประจําชาติตอไป ในลักษณะนี้ วัฒนธรรมจึงเป็นกาแสดงออกซึ่งความ
เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน สรุปแลว วัฒนธรรม
หมายถึงการดําเนินชีวิตของคนกลุมใดกลุมหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียว ความกาวหนา และศีลธรรมของประชาชน๕
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ให ค วามหมายของวัฒ นะและวั ฒ นธรรมไวดั งนี้ คํา วา “วั ฒ นะ”
หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม คําวา “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมู
คณะ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการแตงกาย, วิถีของหมูคณะ เชน วัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรม
ชาวเขา๖ เป็นตน
นันทนา กปิลกาญจน์ ใหความหมายของวัฒนะและวัฒนธรรม คือ คําวา วัฒนธรรม ตรง
กับภาษาอังกฤษวา Culture มาจาก Cultura ในภาษาละติน ซึ่งหมายถึงความเจริญทางดานจิตใจ
ความคิดความรู ศึก ของมนุ ษย์ กลุ ม หนึ่ง ๆ ในสมั ยหนึ่ ง ๆ อันเป็นลั กษณะประจําชาติใ ดชาติห นึ่ ง
โดยเฉพาะ มึความหมายคลุมถึงลัก ษณะสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หลักความคิด ปรัชญา ศาสนา
ศิลปวิทยา ซึ่งเป็นสิ่งรวมในแบบแผนเดียวกันของมนุษย์กลุมใดกลุมหนึ่ง สรุปไดวา วัฒนธรรมคือสิ่งที่
มนุษย์คิดขึ้น หรือปรุงแตงขึ้นจากสภาพธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับกันในกลุมสังคมนั้น ๆ ตามปกติ
แลววัฒนธรรมนี้เราจะไมมีการไปตัดสินวาวัฒนธรรมใดดีกวาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง เพราะเหตุวามนุษย์
สรางวัฒนธรรมขึ้น มาเพื่อชวยในการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
วัฒนธรรมในสวนตาง ๆ ของโลกยอมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมตาง ๆ แมแตในออสเตรเลียมี
ชนพื้นเมืองเดิมคือพวกอบอริจีนีส (Aborigines) มีวัฒนธรรมโบราณผิดกับพวกผิวขาว ซึ่งอยูในทวีบ
เดียวกัน แตมีวัฒนธรรมสมัยใหมซึ่งเจริญกวาพวกอบอริจีนีสมาก๗เป็นตน
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และนภาพร พิมพ์วรเมธากุล, ไดใหความหมายของวัดทะนะ
และวั ดทะนะทํ า ไว ในหนั งสื อพจนานุก รมภาษาถิ่ นอี ส านดังนี้ คํา วา “วัดทะนะ” เขียนตรงคําว า
“วัฒนะ” ในภาษาไทย สําหรับในภาษาถิ่นอีสานคํานี้ หมายถึง ความเจริญความงอกงาม คําวา “วัด
ทะนะทํา” เขียนตรงกับคําวา “วัฒนธรรม” ในภาษาไทย สําหรับในภาษาถิ่นอีสานคํานี้ หมายถึง สิ่งที่
แสดงถึงความเจริญงอกงามของหมูคณะ,วิถีชีวิตของคนในสังคมหรืชุมชนหนึ่ง ๆ๘
๕

สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์,ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, (พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร:
บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๓๖), หนา ๑.
๖
อางแลว, ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๑๐๕๘.
๗
นั น ทนา กปิ ลกาญจน์ , ประวัติศ าสตร์ แ ละอารยธรรมโลก (ฉบั บ ปรบปรุง ), พิ ม พ์ค รั้ งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. ๒๕๔๒), หนา ๕.
๘
บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล และนภาพร พิมพ์วรเมธากุล, พจนานุกรมภาษาถิ่นอีสาน, (ขอนแกน :
หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๕), หนา ๗๑๒.

๑๙
พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วัฒนธรรม” หมายความวา วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม
และภูมิปญญา ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน๙
จากข อ มู ล ที่ สื บ ค น และได นํ า เสนอไว ทั้ ง หมดนี้ ส รุ ป ความหมายของวั ฒ นธรรมได ว า
“วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ
คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิปญญา ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา
กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งตาง ๆ ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่ง
สม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด านจิตใจ
และวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน”

๒.๑.๓ หลักการสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับหลักการสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้แบงเนื้อหาใน
การศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) หลักการสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ และ ๒) หลักการ
สําคัญของการศึกษาวัฒนธรรม ซึ่งจะไดทําการสืบคนและนําเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๑.๓.๑ หลักการสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ จากการสืบคนเอกสารที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้ในเบื้องตนพบวามีนักวิชาการทางดานประวัติศาสตร์ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
หลักการสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ดังตอไปนี้
นันทนา กปิลกาญจน์ ใหทัศนะวา วิชาประวิติศาสตร์ ไมใชวิชาที่ศึกษาเฉพาะสิ่งที่บันทึก
อยู ใ นตํ า ราหรื อ ในหนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เ ท า นั้ น ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ม ไ ด จ ดบั น ทึ ก นั้ น มี ม ากกว า
ประวัติศาสตร์ที่ จดบันทึกเอาไวเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นลานเทา วิชาประวัติศาสตร์จึงมีลักษณะ
พิเศษ (Unique) ของตัวเอง เป็นวิชาที่มีชื่อวา Dynamic ไมใชวิชาที่ตายแลวอยางที่คนจํานวนไมนอย
เขาใจ บุคคลผูมีความคิดวาวิชาประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ตายไปแลวอาจจะเป็นคนที่ไมสนใจต อสิ่งใดมาก
นักนอกไปจากเหตุการณ์เฉพาะหนา เป็นความจริงที่วาการศึกษาประวัติศาสตร์จะตองอาศัยความ
จําเป็นสําคัญ ใครก็ตามที่อานประวัติศาสตร์ได ก็สามารถเขาใจวิชาประวัติศาสตร์ได โดยไมตองเรียนก็
ศึ ก ษาด ว ยตนเองได แต ผู ที่ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วรจะคํ า นึ ง ในแง ป ระวั ติ ศ าสตร์ (Historicallyminded) ดวย ซึ่งการคํานึงในแงประวัติศาสตร์จะทําใหผูศึกษาเป็นคนมีความรูแตกฉานยิ่งขึ้น รูจัก
เปรียบเทียบความแตกตางของสภาพแวดลอมอันจะชวยกระตุนใหผูศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นในอดีต โดยการพยายามเขาใจถึงพฤติกรรม จะชว ยทําใหผูศึกษาประวัติศาสตร์เกิดความเขาใจ
อยางลึกซึ้งตอสังคมในปัจจุบันได
แตการศึกษาประวัติศาสตร์ในหนังสือแตละเลมมีเหตุและผลแตกตางกัน มีความคิดหลาย
แนวแปลก ๆ ออกไป และในการถายทอดรายละเอียดอาจคลาดเคลื่อนไปบาง โดยที่ประวัติศาสตร์นั้น
ก็คือการนําความจริงมาเขียนอีกครั้งหนึ่ง ผูแตงจะใสดุลยพินิจ คุณคา ตลอดจนอารมณ์และรสนิยม
๙

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓,<http://www.culture.go.th/culture_
th/ewt_dl_link.php?nid=1648>, June 2018.

๒๐
ของตนลงไปดวย หรือมิฉะนั้นผูแตงแตละคนใชหนังสืออางอิง (Reference) แตกตางกันไป ผูศึกษา
ประวัติศาสตร์มีสิทธิอยางเต็มที่ที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแยงได เนื่องจากแตละคนมี การตีความหมาย
(Interpretation) ของรายละเอียดลําดับเหตุการณ์แตกตางกัน”๑๐
จุดมุงหมายของประวัติศาสตร์เพื่อจะเลาถึงเรื่องราวที่มนุษย์ไดทําไว รวมทั้งความสําเร็จ
และความลมเหลว ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นในดานศิลปะ สงคราม การเมือง การปกครอง
กฎหมาย ศาสนา ปรัชญา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอีกทั้งความหวังและความหวาดเกรงของมนุษย์
และการตอสูเพื่อจะยังชีวิตใหดีขึ้น การศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ในประวัติศาสตร์ ในสมัยที่มนุษย์ยังไม
รูจักการเขียนหนังสือหรือจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ลงไวเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น เป็นสมัยที่เรี ยกวา
สมัย กอนประวัติศาสตร์ สมัย ที่มนุ ษย์รูจักการเขียนหนังสื อและรูจักบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ไวเป็น
หลั กฐานแล ว เรี ย กวา สมั ย ประวั ติศ าสตร์ ซึ่ งเริ่ มเมื่อ ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี กอ นคริ ส ตกาลมาแล ว
เหตุการณ์ตาง ๆ ในสมัยนี้เรียกวาเหตุการณ์ในสมัยประวัติศาสตร์ สมัยประวั ติศาสตร์เป็นสมัยที่อาจ
เรียกไดวา “Age of Recorded History” ซึ่งแบงเป็น ๔ สมัย ไดแก
๑) สมัยโบราณ เริ่มตั้งแตความเจริญของอียิปต์ เมโสโปเตเมีย ปาเลสไตน์ เปอร์เซีย
อินเดีย จีน กรีซ และโรม ไปสิ้นสุดเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกถูกพวกอนารยชนทําลายใน ค.ศ.๔๗๖
๒) สมัยกลาง (The Middle Ages) เริ่มจากการที่อนารยชนรุกรานและครอบครอง
ดินแดนที่เคยมีอารยธรรมในครั้งโบราณ ซึ่งทําใหศิลปะวิทยาการซึ่งเคยรุงเรืองอยูหยุดชงักลงชั่วคราว
จนเรียกไดอีกชื่อหนึ่งวาสมัยมืดมน (Dark Ages) แตหลังจากที่ชาลมาญ (Chanmagne) ขึ้นเป็น
จักรพรรดิ ถือเป็นการเริ่มความสวางของสมัยกลาง มีความเจริญหลายอยางที่เกิดขึ้นในสมัยกลางนี้
และถือเป็นรากฐานของอารยธรรมปัจจุบัน สมัยกลางสิ้นสุดลงเมื่อมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
(Renaissance) หรือ ค.ศ. ๑๔๕๓ อันเป็นปีที่จักรวรรดิโรมันตะวันออกสูญเสียอํานาจแกพวกออดโต
มัน (Ottoman) Turk) ซึ่งแผอํานาจจากเอเชียเขาไปในยุโรป
๓) สมัยใหม เริ่มตั้งแตมีการสํารวจดินแดนและนานน้ําใหม และโคลัมบัส (Columbus)
คนพบอเมริกาใน ค.ศ. ๑๔๙๒ ไปจนถึงสงคราโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ.๑๙๑๔-๑๙๑๘)
๔) สมัยปัจจุบัน นับระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ค.ศ.๑๙๑๘) จนถึงสงครามเย็น
เหตุการณ์ตาง ๆ ในปัจจุบัน๑๑
ปรีชา ศรีวาลัย ไดนําเสนอทัศนะในเกี่ยวกับความสําคัญของประวัติศาสตร์ โดยไดตั้งเป็น
ประเด็นคําถามขึ้นวา ทําไมเราจึงตองเรียนประวัติศาสตร์ จากประเด็นคําถามดังกลาวนักวิชาการทาน
นี้ก็ไดใหเหตุผลถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ไว ๕ ขอ ดังนี้
๑) ถาเราทราบเรื่องราวในอดีต เราก็จะสามารถเขาใจปัจจุบันไดดีขึ้น เพราะ
ปัจจุบันนั้นสืบเนื่องมาจากอดีต
๒) ชวยใหเราเห็นคุณคาและซาบซึ้งถึงความสําเร็จของบรรพบุรุษของเราในอดีตที่
ไดสรางสรรค์เหลือมรดกตกทอดมาสูเรา
๑๐
๑๑

นันทนา กปิลกาญจน์, ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลก(ฉบับปรบปรุง), หนา ๔-๕.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.

๒๑
๓) เป็นเรื่องราวที่นาสนใจและประทับใจที่ทรงคุณคาอยางมหาศาลในชีวิต และ
ผลงานของผูบุกเบิกกิจการงานในดานตาง ๆ ที่ประกอบเป็นวิถีชีวิตที่สลับซับซอนในปัจจุบัน
๔) ประวัติศาสตร์ทําใหเราเขาใจพลเมืองของชาติตาง ๆ ไดดีขึ้น เพราะวาชนชาติ
ตาง ๆ ในหลายประเทศไดมีสวนรวมเป็นอันมากในวิถีชีวิตที่สลับซับซอนในปัจจุบัน
๕) ประวัติศาสตร์สงเสริมใหใชเหตุผลในการแกปัญหาตาง ๆ โดยการรวบรวม
หลักฐานและเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นแลวนํามาพิจารณาตัดสินใจ๑๒
สรุปวาหลักการสําคัญ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ ๑) ประวัติศาสตร์ศึกษาไดจาก
แหลงขอมูลทั่วไปและในเอกสารตาง ๆ เชน แหลงขอมูลที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
อักษรจารึก หนังสือ ตํารา หรือจากบุคคลที่ไดอยูและเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เป็น
ตน ๒) ประวัติศาสตร์เป็นวิชามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เนื่องจากนักวิชาประวัติศาสตร์ไดการมีตั้ง
สมมุติฐาน วิเคราะห์ การตีความ สังเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
มาแลวในอดีตแตกตางกันซึ่งเป็นอยูอยางนี้เรื่อยมาอยางตอเนื่อง จึงทําใหวิชาประวัติศาสตร์ไมหยุดอยู
กับที่ มีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาเสมือนวาเป็นสิ่งมีชีวิต ๓) ประวัติศาสตร์เป็นการนําความจริงมา
เลาหรือเขียนขึ้นใหม คือ ผูเลาหรือผูเขียนประวัติศาสตร์มีสิทธิอยางเต็มที่ที่จะใสดุลยพินิจ แสดงความ
คิดเห็ น แย ง คุณคา ตลอดจนอารมณ์และรสนิยมของตนลงไปดว ย เพราะแตล ะคนอาจตีความ มี
รายละเอียด และลําดับเหตุการณ์แตกตางกัน ๔) ความสําคัญของประวัติศาสตร์ ทําใหทราบเรื่องราว
ในอดีต เพื่อนํามาปรับใชในการแกปัญหาปัจจุบันได เกิดความเขาใจ ประทับใจ เห็นคุณคาของสิ่งตาง
ๆ ที่บรรพบุรุษสรางสรรค์ไว ประวัติศาสตร์สงเสริมใหมนุษย์ใชเหตุผลในการแกปัญหาตาง ๆ โดยการ
นําเอาเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นแลวนํามาพิจารณาเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ เป็นตน
๒.๑.๓.๑ หลักการสําคัญของวัฒนธรรม การสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ใน
เบื้องตนพบวามีนักวิชาทางสังคมวัฒนธรรมไทยไดนําเสนอลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมไวดังตอไปนี้
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ ใหทัศนะวา ความเขาใจในวัฒนธรรมจะเดนชัดขึ้นเมื่อไดพิจารณา
ลักษณะตาง ๆ ของวัฒนธรรม ดังนี้
๑) เป็นแบบแผนสําคัญที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู การเรียนรูเป็นเรื่องสําคัญทําให
มนุษย์สรางสิ่งที่เราเรียกวา วัฒนธรรมเกิดขึ้น มนุษย์จะตางจากสัตว์เนื่องจากการกระทําตาง ๆ เป็น
เรื่องของกาเรียนรู สวนสัตว์จะใชสัญชาตญาณ เชน การเรียนรูนั้นจะมีลักษณะสั่งสมจากประสบการณ์
ที่มนุษย์ไดเผชิญในชีวิต ไมไดถูกถายทอดทางชีวภาพหรือพันธุกรรม การเรียนรูนั้นเกิดจากการเป็น
สมาชิกของกลุมของสังคม
๒) เป็นสิ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นมรดกทางสังคมซึ่งสงตอ ๆ กันมาหลาย
ชวงอายุ ซึ่งคนรุนตอมาไดนํามาใชปฏิบัติ ทําใหคงอยูไมสูญหายแตอาจปรับเปลี่ยนไป เชน ภาษา การ
กิน การแตงกาย เป็นตน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนั้น ๆ จะขึ้นอยูกับภาวะสังคมในขณะนั้น ๆ
๓) เป็นของสวนรวมในสังคม มิใชของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ ชวยกันคิด
สรางสรรค์ รวมกันปฏิบัติทําใหวัฒนธรรมนั้นอยูยืดยาว เชน ภาษา การแตงกาย วัฒนธรรมจึงเป็นวิถี
ชีวิตความเป็นอยูของคนจํานวนมากหรือของสังคมทั้งหมด ดังนั้น การทําความเขาใจเรียนรูวัฒนธรรม
๑๒

ปรีชา ศรีวาลัย,ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และโลกปัจจุบัน, หนา ๓.

๒๒
ถาเรารูจักตนเองในปัจจุบันไดดี ก็เพราะเรารูเรื่องอดีตของเราวาคลี่คลายเป็นวิวัฒนาการมาอยางไร
ความเขาใจในรากเหงาเหลานั้นและการสานตอปรับเปลี่ยนก็จะทําใหวัฒนธรรมคงอยู ทําใหผูปฏิบัติ
เกิดความภาคภูมิใจ๑๓
สรุปไดวาหลักการสําคัญของวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเป็นแบบแผนสําคัญที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรู เป็นสิ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นมรดกทางสังคมซึ่งสงตอ ๆ กันมาหลายชวงอายุ และเป็น
ของสวนรวมในสังคม หากคนในสังคมมีความเขาใจถึงหลักการสําคัญเหลานี้ มีการสานตอกันจากรุน
หนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งตอ ๆ กันอยางไมขาดสายก็จะทําใหวัฒนธรรมคงอยูอยางยั่งยืนตอไปในสังคมนั้น

๒.๑.๔ ประเภทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ ย วกั บ ประเภทประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมนี้ ไ ด แ บ ง เนื้ อ หาในการศึ ก ษา
ออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) ประเภทของการศึกษาประวัติศาสตร์ และ ๒) ประเภทของการศึกษา
วัฒนธรรม ซึ่งจะไดทําการสืบคนและนําเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๑.๔.๑ ประเภทของประวั ติ ศ าสตร์ สามารถแบ ง ได ต ามหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งหลักฐานทางประวิติ ศาสตร์ หมายถึง รองรอยการกระทํา การพูด การเขียน การ
ประดิษฐ์ การอยูอาศัย ของมนุษย์ หรืออาจกลาวไดวาอะไรก็ตามที่ มนุษย์ไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธ์ดวยมีรองรอยที่ทําใหเขาถึงและรับรูเรื่องราวเหลานั้นได สามารถนํามาใชเป็นหลักฐานทาง
ประวัติ ศาสตร์ ไ ดทั้ งสิ้ น ดั งนั้ น เมื่อ แบ ง ประเภทของการศึก ษาประวั ติศ าสตร์โ ดยใช ห ลั กฐานทาง
ประวัติศาสตร์มาเป็นเกณฑ์สามารถแบงไดเป็น ๓ ประเภท ไดดังนี้
๑) แบงตามยุคสมัย คือ ใชชวงเวลาเป็นเกณฑ์ในการแบง ซึ่งสามารถแบงยอย
ไดอีก ๒ อยาง คือ (๑) หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังไมมีการ
บันทึกเป็นอักษร เชน ซากโครงกระดูกมนุษย์ ซากสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องประดับ
รองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ตลอดจนความพยายามที่จะถายทอดประสบการณ์ของมนุษย์กอน
ประวัติศาสตร์ ในลักษณะของการบอกเลาตอ ๆ กันมา เป็นนิทานหรือตํานานซึ่งเราเรียกวา “มุข
ปาฐะ” (๒) หลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานสมัยที่มนุษย์สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร และ
บันทึกในวัสดุตาง ๆ มีรองรอยที่แนนอนเกี่ยวกับสังคมเมือง มีการรูจักใชเหล็ก และโลหะอื่น ๆ มาเป็น
เครื่องมือใชสอยที่ปราณีต มีรองรอยศาสนสถานหรือรูปเคารพในศาสนาอยางชัดเจน
๒) แบงตามลักษณะหรือวิธีการบันทึก สามารถแบงยอยออกไปไดอีก ๒ อยาง
คือ (๑) หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร ไดแก จารึก ตํานาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกความ
ทรงจํา เอกสารทางวิชาการ ชีวประวัติ จดหมายสวนตัว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร กฎหมาย
วรรณกรรม ตํารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มีการเนนการ
ฝึกฝนทักษะการใชห ลั กฐานประเภทลายลั กษณ์อักษร เป็นส ว นใหญ จนอาจกล าวไดวาหลั กฐาน
ประเภทนี้เป็น แกน ของงานทางประวัติศาสตร์ไทย (๒) หลั กฐานไมเป็นลายลักษณ์อักษร ไดแก
๑๓

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, สังคมและวัฒนธรรมไทย, (พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓), หนา ๖-๙.

๒๓
หลักฐานโบราณคดี เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เงินตรา หลักฐานจากการบอกเลา ที่เรียกวา “มุข
ปาฐะ” หลักฐานดานภาษา เกี่ยวกับพัฒนาการของภาษาพูด หลักฐานทางศิลปกรรม ไดแก จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป ดุริยางคศิลป หลักฐานประเภทโสตทัศน์ ไดแก ภาพถาย
ภาพสไสด์ แผนที่ โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง แผนเสียง ภาพยนตร์ ดวงตราไปรษณียากร
๓) แบงตามลําดับความสําคัญ
สามารถแบงยอยออกไปไดอีก ๒ อยาง
คือ (๑) หลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิ (Primary sources) หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สราง
หรือจัดทําขึ้น โดยผูเกี่ยวของกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือบงบอกใหรูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้ น
จริงๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เชน สนธิสัญญา บันทึกคําใหการ จดหมายเหตุ กฎหมาย ประกาศ
ของทางราชการ ศิลาจารึก จดหมายโตตอบ และที่ไมเป็นลายลักษณ์อักษร เชน ภาพเขียนสีผนังถ้ํา
เครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับ เจดีย์ (๒) หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (Secondary
sources) หมายถึง หลักฐานที่เกิดจากการนําหลักฐานชั้นตนมาวิเคราะห์ ตีความเมื่อเวลาผานพนไป
แลว ไดแก ตํานาน พงศาวดาร เป็นตน
สรุปประเภทการศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อใชหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาเป็นเกณฑ์
สามารถแบงไดเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) แบงตามยุคสมัย คือ ใชชวงเวลาเป็นเกณฑ์ ไดแก หลักฐาน
สมัยกอนประวัติศาสตร์และหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ ๒) แบงตามลักษณะหรือวิธีการบันทึก ไดแก
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานไมเป็นลายลักษณ์อักษร ๓) แบงตามลําดับความสําคัญ
ไดแก หลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิและหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิ เป็นตน
๒.๑.๔.๑ ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือ สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม
ความเป็นระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว กาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไดมี
นักวิชาการ เชน ประชิด สกุณะพัฒน์ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑) วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องใชตาง ๆ ที่มนุษย์สรางขึ้นเพื่อใชในการดํารงชีวิต
๒) คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่อง
ของจิตใจ ไดมาจากปรัชญา ศาสนา เชน ความเพียร ประหยัด เสียสละ สามัคคี ซื่อสัตย์ การตรงตอ
เวลา การใชปัญญาในทางที่ถูกทีควร เป็นตน
๓) เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณี ที่ย อมรับ
นับถือวามีความสําคัญพอกับกฎหมาย เชน การรูสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย ใชสิทธิของตนตาม
กฎหมายโดยสุจริต ไมละเมิดสิทธิผูอื่น และไมละเมิดกฎหมาย เป็นตน
๔) สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคมที่ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางผาสุก
ถอยที่ถอยอาศัยกัน รวมทั้งระเบียบมารยาทที่ติดตอเกี่ยวของกั นกับคนในสังคม เชน การเขาแถวรับ
บริการตาง ๆ การเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ขณะเขาประชุม มารยาทในการไปรวมงานพิธีการตาง ๆ
มารยาทในการตอนรับแขก การพูดในโอกาสตาง การรับประทานอาหาร เป็นตน๑๔

๑๔

ประชิด สกุณะพัฒน์, วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ภูมิ
ปัญญา, ๒๕๔๖), หนา ๘-๙.

๒๔
สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ ไดกลาวถึงวัฒนธรรมไว ๔ ประเภท ไดแก เนติ
ธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และคติธรรม แตละประเภทสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑) เนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับระเบียบหรืกฎหมายที่จําเป็นตอคนสวน
ใหญ ตัวอยางของเนติธรรมที่กลาวถึงไดแกประเพณี คือ ความประพฤติที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกัน
มาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นระเบียบแบบแผนที่เห็นวาถูกตอง หรือเป็นที่ยอมรับของคนสวน
ใหญ และมีการปฏิบัติตอ ๆ กันมา เชน ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การหมั้นหมาย การแตงงาน การ
บวช การตาย การปลูกบาน เป็นตน
๒) สหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคน
อื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ ตัวอยางของสหธรรมที่กลาวถึง เชน มารยาทการเคารพตอ
ชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ มารยาทการเคารพในศาสนา มารยาทการทําความเคารพในพระมหากษัตริย์
มารยาทในการแสดงความเคารพทั่วไปมีอยูหลายแบบแตกตางกันออกไป ซึ่งตอพิจ ารณาถึงเหตุการณ์
สถานที่ เวลา ฐานะของบุคคล เป็นสิ่งประกอบดวยวาควรจะแสดงความเคารพแบบใด เชน การ
เคารพพระสงฆ์ เมื่อเราพบทานอยูที่กุฏิสงฆ์ ก็แสดงความเคารพดวยการกราบ หากพบพบพระสงฆ์ใน
ขณะที่เดินอยูตามถนน ก็แดงความเคารพดวยการยกมือไหว เป็นตน
๓) วัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ เชน ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม
ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช ถนน ยานยนต์ สาถนสถาน ศาสนวัตถุ ศิ ลปวัตถุ ที่มนุษย์สรางขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์อยางใดอยางหนึ่ง เป็นตน
๔) คติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับหลักในการดําเนิ นชีวิตในดานศีลธรรม
จิตใจ ความเชื่อ เป็นการสรางเสริม ปรับปรุง พัฒนา เจตคติ คานิยม ความคิดริเริ่ม ตลอดจนการ
แกปัญหาตาง ๆ ใหดีขึ้น สังคมที่มีความเป็นปึกแผน มั่นคง ปลอดภัย สามัคคี มักเป็นสงคมที่มีคนสวน
ใหญในสังคมเป็นคนมีคติธรรมประจําใจซึ่งเป็นปัจจัยอยางสําคัญที่ทําใหคนในสังคมนั้น มีความเป็น
ระเบียบเรียบรอย มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม และทําใหสังคมเกิดสันติสุข๑๕ เป็นตน
สรุปประเภทของวัฒนธรรม จัดแบงไดเป็น ๔ ประเภท คือ ๑) วัตถุธรรม ไดแก วัฒนธรรม
ทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ๒) คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับ หลั กการดําเนิ นชีวิต ส วนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญา
ทองถิ่น ๓) เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณี ที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบ
ตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ นับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกัน
เรื่อยมา ๔) สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสั งคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็น
มารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ ตัวอยางของการเคารพตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพใน
ศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล สถานที่ตาง ๆ เป็นตน

๑๕

สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, หนา ๖ – ๓๑.

๒๕

๒.๑.๕ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้ ไดจัดแบงเนื้อหาใน
การศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ และ ๒) วิธีการศึกษาวัฒนธรรม ซึ่ง
จะไดทําการสืบคนและนําเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๑.๕.๑ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษา คนควา
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ โดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในสังคม โดยศึกษาจากเอกสารที่เป็นเอกสารชั้นตนและชั้นรองเป็น
หลั กประกอบการเก็ บ ขอมูล ภาคสนาม เป็นกระบวนการเสริมในการเก็บรวบรวมขอมู ล และเป็ น
กระบวนการที่นักประวัติศาสตร์พยายามใชทดสอบ ความจริงของงานที่ไดจากการรวบรวมของบุคคล
อื่น เพื่อความเที่ย งธรรม ความชัดเจน มีคาความเชื่อมั่นสู ง และสามารถใช เป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์สังคมได สําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ คือกระบวนการเก็บขอมูลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บ
อยางเป็นระบบ ตองอาศัยวิธีการ ศึกษาที่เป็นแบบเฉพาะ มีขั้นตอนตาง ๆ ชวยใหเกิดลําดับการคิด
อยางเป็นระบบ โดยอาศัยหลักฐาน ประเภทตาง ๆ อธิบายเรื่องราวความเป็นมาของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อเขาใจความเป็นมาในอดีต ใหใกลเคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา ๒) การรวบรวมหลักฐาน ๓) การ
ประเมินคุณคาของหลักฐาน ๔) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมูขอมูล ๕) การเรียบเรียง
หรือการนําเสนอ แตละขั้นตอนมีคําอธิบายใหเห็นรายละเอียดดังนี้
๑) การกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา การศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์เริ่มจาก
ความสงสัย อยากรู ไมพอใจกับคําอธิบายเรื่องราวที่มีมาแตเดิม ดังนั้น ผูศึกษาจึงเริ่ มจากการกําหนด
เรื่องหรือประเด็นที่ตองการศึกษาซึ่งในตอนแรก อาจกําหนดประเด็นที่ตองการศึกษาไวกวางๆ กอน
แลวจึงคอยจํากัดประเด็นลงใหแคบ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภายหลัง เพราะบางเรื่องขอบเขตของ
การศึกษาอาจกวางมากทั้งเหตุการณ์ บุคคล และเวลา การกําหนดหัวเรื่องอาจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความเจริญ ความเสื่อมของอาณาจักร ตัวบุคคลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจยาวหรือสั้นตามความ
เหมาะสม ซึ่งผูศึกษาเห็นวาเป็นชวงเวลาที่สําคัญ และยังมีหลักฐานขอมูลที่ผูตองการศึกษาหลงเหลือ
อยู หัวขอเรื่องอาจปรับใหมีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได ถาหากหลักฐานที่ใชในการศึกษามี
นอยหรือไมนาเชื่อถือ
๒) การรวบรวมหลักฐาน การ รวบรวมหลักฐาน คือ การรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวของกับหัวขอที่จะศึกษา ซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักฐานที่ไมเป็นลายลักษณ์
อักษร หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบงออกเป็นหลักฐานชั้นตนหรือหลักฐานปฐมภูมิกับหลักฐานชั้น
รองหรือหลักฐานทุติยภูมิ (๑) หลักฐานชั้นตน (Primary Sources) เป็นหลักฐานรวมสมัยของผูที่
เกี่ยวของกับเหตุการณ์โดยตรง ประกอบดวยหลั กฐานทางราชการทั้งที่เป็นเอกสารลับ เอกสารที่
เปิ ด เผยกฎหมาย ประกาศ สุ น ทรพจน์ บั น ทึ ก ความทรงจํ า ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ หรื อ
อัตชีว ประวัติผู ที่ ไดรั บ ผลกระทบกับเหตุการณ์ การรายงานขาวของผู รู ผู เห็ นเหตุการณ์ วีดิทัศ น์
ภาพยนตร์ ภาพถายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นตน (๒) หลักฐานชั้นรอง (Secondary Sources) เป็น
หลักฐานที่จัดทําขึ้นโดยอาศัยหลักฐานชั้นตน หรือโดยบุคคลที่ไมไดเกี่ยวของ ไมไดรูเห็นเหตุการณ์ดวย

๒๖
ตนเอง แต ไ ด รั บ รู โ ดยผ า นบุ ค คลอื่ น ประกอบด ว ยผลงานของนั ก ประวั ติ ศ า สตร์ ห รื อ หนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์ รายงานของสื่อมวลชนที่ไมไดรูเห็นเหตุการณ์ดวยตนเอง
ทั้งหลักฐานชั้นตน และหลักฐานชั้นรองจัดวามีคุณคาแตกตางกัน คือ หลักฐานชั้นตนมี
ความสําคัญมาก เพราะเป็ น หลั กฐานรว มสมัยที่บันทึกโดยผู รูเห็ น หรือผูที่เกี่ยวของกับเหตุการณ์
โดยตรง ส วนหลั กฐานชั้นรองเป็น หลั กฐานที่ทําขึ้นภายหลังโดยใชขอมูล จากหลั กฐานชั้น ตน แต
หลักฐานชั้นรองจะชวยอธิบายเรื่องราวใหเขาใจหลักฐานชั้นตนไดงายขึ้น ละเอียดขึ้นอันเป็นแนวทาง
ไปสูหลักฐานขอมูลอื่นๆ ซึ่งปรากฏในบรรณานุกรมของหลักฐานชั้นรองทั้งหลักฐานชั้นตนและชั้นรอง
สามารถ คนควาไดจากหองสมุด ทั้งของทางราชการ และของเอกชน ตลอดจนฐานขอมูลในเครื อขาย
อินเทอร์เน็ต (website) การคนควาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ดีควรใชหลักฐานรอบดาน โดยเฉพาะ
หลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษา อยางไรก็ดี ไมวาจะใชหลักฐานประเภทใดควรใชดวยความ
ระมัดระวัง เพราะหลักฐานทุกประเภทมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกัน
๓) การประเมินคุณคาของหลักฐาน ลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่คนความาได
กอนที่จะทําการศึกษาจะตองมีการประเมินคุณคาวาเป็นหลักฐานที่แทจริง เพียงใด การประเมินคุณคา
ของหลักฐานนี้เรียกวา “วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ ” ซึ่งมีอยู ๒ วิธี ดังตอไปนี้ (๑) การประเมิน
คุณคาภายนอกหรือวิพากษ์วิธีภายนอก ซึ่งหมายถึง การประเมินคุณคาของหลักฐานจากลักษณะ
ภายนอกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บางครั้งก็มีการปลอมแปลง เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ ทําให
หลงผิด หรือเพื่อเหตุผลทางการเมือง การคา ดังนั้น จึงตองมีการประเมินวาเอกสารนั้นเป็นของจริง
หรือไม ในสวนวิพากษ์วิธีภายนอกเพื่อประเมินหลักฐานวาเป็นของแท พิจารณาไดจากสิ่งที่ปรากฏ
ภายนอก เชน เนื้อกระดาษ กระดาษของไทยแตเดิมจะหยาบและหนา สวนกระดาษฝรั่งดังที่ใชกันอยู
ในปัจจุบัน เริ่มเขามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แตทางราชการจะใชกระดาษ
ฝรั่งหรือสมุดฝรั่งมากขึ้นในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับตัวพิมพ์ดีด
เริ่มใชมากขึ้นในกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว ถาปรากฏวามีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ไทยในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล า เจาอยูหั ว ใชตั ว พิมพ์ดีด ก็ควรสงสั ยว า
หลักฐานนั้นเป็นของปลอม (๒) การประเมินคุณคาภายในหรือวิพากษ์วิธีภายใน เป็นการประเมิน
คุณคาของหลักฐานจากขอมูลภายในหลักฐานนั้น เป็นตนวา มีชื่อบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ ในชวง
เวลาที่ ห ลั ก ฐานนั้ น ทํ า ขึ้ น หรื อ ไม ดั ง เช น หลั ก ฐานซึ่ ง เชื่ อ ว า เป็ น ของสมั ย สุ โ ขทั ย แต มี ก ารพู ด ถึ ง
สหรัฐอเมริกาในหลักฐาน นั้น ก็ควรสงสัยวาหลักฐานนั้นเป็นของสมัยสุโขทัยจริงหรือไม เพราะในสมัย
สุโขทัยยังไมมีประเทศสหรั ฐอเมริกา แตนาจะเป็นหลักฐานที่ทําขึ้นเมื่อคนไทยไดรับรูวามีประเทศ
สหรัฐอเมริกา แลว หรือหลักฐานเป็นของเกาสมั ยสุโขทัยจริง แตการคัดลอกตอกันมามีการเติมชื่อ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เข า ไป เป็ น ต น วิ พ ากษ์ วิ ธี ภ ายในยั ง สั ง เกตได จ ากการกล า วถึ ง ตั ว บุ ค คล
เหตุการณ์ สถานที่ ถอยคํา เป็ น ตน ในหลั กฐานวามีความถูกตองในสมัยนั้น ๆ หรือไม ถาหากไม
ถูกตองก็ควรสงสัยวาเป็นหลักฐานปลอมแปลง หลักฐานที่แทจริงเทานั้นที่มีคุณคาในทางประวัติศาสตร์
สวนหลักฐานปลอมแปลงไมมีคุณคาใด ๆ อีกทั้งจะทําใหเกิดความรูที่ไมถูกดวย ดังนั้น การประเมิน
คุณคาของหลักฐานจึงมีความสําคัญและจําเป็นมาก

๒๗
๔) การสังเคราะห์ขอมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมูขอมูล
เมื่อทราบวาหลักฐานนั้นเป็นของแท ใหขอมูลที่เป็นขอเท็จจริงหรือความจริงในประวัติศาสตร์ ผูศึกษา
ประวัติ ศาสตร์ ก็จ ะตอ งศึกษาขอมูล หรือขอสนเทศในหลั กฐานนั้นว าให ข อมูล ทางประวั ติศาสตร์
อะไรบาง ขอมูลนั้นมีความสมบูรณ์เพียงใด หรือขอมูลนั้นมีจุดมุงหมายเบื้องตนอยางไร มีจุดมุงหมาย
แอบแฝงหรือไม ขอมูลมีความยุติธรรมหรือไม จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู เชน ความ
เป็นมาของเหตุการณ์ สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ์ความเป็นไปของเหตุการณ์ ผลของเหตุการณ์ เป็น
ตน เมื่อไดขอมูลเป็นเรื่อง เป็นประเด็นแลว ผูศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องนั้นก็จะตองหาความสัมพันธ์
ของประเด็นตาง ๆ และตีความขอมูลวามีขอเท็จจริงใดที่ซอนเรน อําพราง ไมกลาวถึงหรือในทาง
ตรงกันขามอาจมีขอมูลกลาวเกินความเป็นจริงไปมาก
๕) การเรียบเรียงหรือการนําเสนอ การเรียบเรียงหรือการนําเสนอจัดเป็น
ขั้นตอนสุดทายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความสําคัญมาก โดยผูศึกษาประวัติศาสตร์จะตองนํา
ขอมูลทั้งหมดมารวบรวมและเรียบเรียงหรือนํา เสนอใหตรงกับประเด็นหรือหัวเรื่องที่ตนเองสงสัย
ตองการอยากรูเพิ่มเติ ม ทั้งจากความรูเดิมและความรูใหม รวมไปถึงความคิดใหมที่ไดจากการศึกษา
ครั้งนี้ ซึ่งเทากับเป็นการรื้อฟื้นหรือจําลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม อยางถูกตองและเป็น
กลางในขั้นตอนการนําเสนอ ผูศึกษาควรอธิบายเหตุการณ์อยางมีระบบและมีความสอดคลองตอเนื่อ ง
เป็นเหตุเป็นผล มีการโตแยงหรือสนับสนุนผลการศึกษาวิเคราะห์แตเดิม โดยมีขอมูลสนับสนุนอยางมี
น้ําหนัก เป็นกลาง และสรุปการศึกษาวาสามารถใหคําตอบที่ผูศึกษามีความสงสัย อยากรูไดเพียงใด
หรือมีขอเสนอแนะใหสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอไปอยางไรบาง จะเห็นไดวาวิธีการทางประวัติศาสตร์
เป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อยางมี ระบบ มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีเหตุผลและเป็นกลาง
ซื่อสัตย์ตอขอมูลตามหลักฐานที่คนความา อาจกลาวไดวา วิธีการทางประวัติศาสตร์เหมือนกับวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ จะแตกตางกันก็เพียงวิธีการทางวิทยาศาสตร์สามารถทดลองไดหลายครั้ง จนเกิด
ความแนใจในผลการทดลอง แตเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไมสามารถทําใหเกิดขึ้นใหมไดอีก ผูศึกษา
ประวัติศาสตร์ที่ดีจึงเป็นผูฟื้นอดีตหรือจําลองอดีตใหมีความถูก ตองและสมบูรณ์ที่สุด โดยใชวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะไดเกิดความเขาใจอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในปัจจุบัน
สรุปวิธีการทางประวัติศาสตร์ มี ๕ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
๒) ขั้นการรวบรวมหลักฐาน ๓) ขั้นการประเมินคุณคาของหลักฐาน ๔) ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และจัดหมวดหมูขอมูล และ ๕) ขั้นการเรียบเรียงหรือการนําเสนอ สําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ใชศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แหลงขอมูลมักไดมาจาก กลุมจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร เอกสาร
การปกครอง บันทึกเหตุการณ์ของบุคคล จดหมาย หนังสือพิมพ์ งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ และ
วิทยานิพนธ์ ตํานาน วรรณกรรมตาง ๆ เป็นตน
๒.๑.๕.๒ วิธีการศึกษาวัฒนธรรม การศึกษาประกอบไปดวยทฤษฎีหรือวิธีการที่
หลากหลาย สาขาของวัฒนธรรมศึกษาเป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาแบบบูรณาการเพราะมีหลากหลาย
มิตทิ ี่ตองการพยายามทําความเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรมใหลุมลึกและตางไปจากการศึกษาแบบเดิม
ในเรื่ อ งนี้ ปฐม หงส์ สุ ว รรณ ได ใ ช วิ ธี ก ารการศึ ก ษาตํ า นานโดยใช มิ ติ ข องวั ฒ นธรรมศึ ก ษา ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําแนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษามาประยุกต์ใชกับขอมูลคติชนประเภทตํานานปรัมปรา
ในฐานะที่เป็นภาษาพิเศษแบบหนึ่ง ของบรรพชนที่ตองการสื่อสารใหคนรุนหลังไดเขาใจ อันเป็นการ

๒๘
นําเสนอแนวทางวิเคราะห์ขอมูลคติชนอีกแบบหนึ่งซึ่งไดเลือกศึกษาจากบางสํานักคิดในกลุมวัฒนธรรม
ศึกษา โดยแบงออกเป็น ๔ กลุมความคิด คือ ๑) ตํานานกับการศึกษาเชิงวิวัฒนาการนิยม ๒) ตํานาน
กับการศึกษาเชิงหนาที่นิยม ๓) ตํานานกับการศึกษาเชิงโครงสรางนิยม และ ๔) ตํานานกับการศึกษา
เชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม ๑๖ หลักการนี้นาจะนํามาชาสําหรับวิธีการศึกษาวัฒนธรรมได โดยปรับจากวิธี
การศึกษาตํานานมาเป็นวิธีการศึกษาวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงวิวัฒนาการนิยม(Evolutionism) คือ
สํานักคิดในกลุมวิวัฒนาการนิยม เชื่ อเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวามีลําดับขั้นพัฒนาที่วิวัฒน์จาก
สิ่งมีชีวิตชั้นต่ําไปสูสิ่งมีชีวิตชั้นสูง สํานักคิดนี้ไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากงานดานวิทยาศาสตร์ที่
คนพบเรื่องลําดับขั้นพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต คือจากการเป็นพืชและสัตว์ชั้นต่ําไปสูชั้นที่สูง ขึ้นแบบขั้น
บัน ใด และมีนั ยวา พัฒ นาการในขั้นที่สูงกวาจะดีกวาเหนือกวาขั้นที่ต่ําลงมาเนื่องจากมีลั กษณะที่
สลับซับซอนมากขึ้น ดวยความเชื่อนี้ในดานการศึกษาสังคมศาสตร์จึงนํามาประยุกต์ใช โดยมองวา
สังคม วัฒนธรรม กลุมชนชั้นทั้งหลายของมนุษย์ก็มีการเรียงตัวเป็นลําดับชั้นแบบขั้นบันใดเชนเดียวกัน
ดังนั้นจึงมีคนบางกลุมบางสังคมและบางวัฒนธรรมที่มีการวิวัฒน์มาในลําดับขั้นที่สูงกวา
๒) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิด เชิงหนาที่นิยม (Functionalism) หนาที่
นิยม หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่มนุษย์คิดขึ้นมา ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา และในที่สุดสิ่ง
เหล า นี้ ก็ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ในสั ง คม ซึ่ ง แนวความคิ ด หลั ก ของนั ก คิ ด สํ า นั ก หน า ที่ นิ ย มเชื่ อ ว า
ขนบธรรมเนี ย มสถาบั น หรื อ ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมของแต ล ะกลุ ม ชนในแต ล ะสั ง คมล ว นแต มี
ความหมายและหนาที่ทั้งสิ้น ไมวาใครจะมองเป็นเรื่องแปลกก็ตาม เพราะไมมีลั กษณะทางวัฒนธรรม
ใดที่ไมมีหนาที่ และลักษณะทางวัฒนธรรมที่ไมมีหนาที่ก็จะคงอยูในสังคมปัจจุบันไมได เชน ถาสังคมใด
สังคมหนึ่งเกิดภาวะแหงแลงหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับฟูากับฝน การเตนระบําการเซนสรวงบูช า
อํานาจเหนือธรรมชาติ เพื่อขอฟูาขอฝนใหบันดาลความอุดมสมบูรณ์แกชุมชนและบานเมือง สิ่งเหลานี้
จึงลวนมีจุดหมายในสังคมนั้น ๆ
๓) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิด เชิงโครงสรางนิยม (Structuralism) เป็น
วิธีการศึกษาเพื่ออธิบายใหเห็ นถึงความสัมพันธ์และแบบแผนความสั มพันธ์ระหวางสว นตาง ๆ ใน
วัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นภาษา ตํานาน ศิลปะ หรือจารีตประเพณี ทฤษฎีโครงสรางนิยมที่จะนําเสนอไว
ในที่นี้มี ๒ แบบ คือ การวิเคราะห์แบบ (syntagmatic structural analysis กับ paradigmatic
structural analysis ผูคิดคนทฤษฎีแบบแรกคือ Vladimir Propp นักคติชนวิทยาชาวรัสเซีย ที่
พยายามหาวิธีการศึกษานิทานใหเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดหมายที่จะเรียนรูแบบแผนที่
เป็นระบบของนิทานพื้นบานในกลุมชนตาง ๆ มีขอสังเกตวาแบบในการวิเคราะห์ โครงสรางทั้ง ๒ แบบ
คือ syntagmatic กับ paradigmatic มีลักษณะแนวคิดที่เหมือนและแตกตางกัน สวนที่เหมือนกัน คือ
นักโครงสร างทั้ง สองสํานั กคิดเชื่อเหมือนกันวาตํานานหรือนิทานแตละประเภทในแตละสังคมนั้น
ดําเนินไปบนโครงสรางอันเดียวกัน หรือมีโครงสรางที่วางอยูบนแกนอันเดียวกัน ความแตกตางใน
เนื้อหาของนิทานหรือนิทานในแตละสํานวนเป็นความแตกตางของกันและกัน สวนที่ตางกน คือ การ
๑๖
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๒๙
วิ เ คราะห์ โ ครงสร า งของตํ า นานานหรื อ นิ ท านแบบ syntagmatic เป็ น การวิ เ คราะห์ โ ครงสร า ง
สวนประกอบตาง ๆ ของตํานานหรือนิทานโดยพิจารณาโครงสรางของตัวบทเป็นหลัก โดยไมตองสนใจ
สถานการณ์แวดลอมหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมแตอยางใด ขณะที่การวิเคราะห์โครงสรางแบบ
paradigmatic ใหความสําคัญกับบริบทสถานการณ์แวดลอมทางสังคมวัฒนธรรม โดยนํานิทานหรือ
ตํานานมาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นการตีความจากแงคิดตาง ๆ ทางวัฒนธรรม สะทอน
ใหเห็นวา การวิเคราะห์โครงสรางแบบนี้เป็นการวิเคราะห์ความคิดของมนุษย์ โดยอาศัยขอมูลทางคติ
ชนวิทยาเหลานั้นมาเป็นตัวเชื่อมโยง
๔) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิด เชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) คือ
ในการศึกษาทางดานคติชนวิทยาพบวา การศึกษาระบบสัญลักษณ์ที่มีอยูในคติชนนั้น เป็นการศึกษาที่
ใชระบบแนวคิดอยางหนึ่งหรือของอยางหนึ่งแทนแนวคิดอยางอื่นหรือของอยางอื่นซึ่งนักคิดซึ่ งนักคิด
คติชนวิทยาจะศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ตาง ๆ ที่กลุมชนใช เพื่อที่จะไดเขาใจถึงแนวความคิด
อารมณ์และจิตใจของกลุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงสภาพหรือลักษณะของสังคมที่แทจริง แสดงใหเห็น
วา สั ญลั กษณ์เ ป็ น ผลผลิ ตจากจิ ต ใจที่ เกิ ดจากจิน ตนาการของมนุ ษย์ ไมว าจะเป็น ตํา นาน นิท าน
วรรณคดี หรื อคติความเชื่อตาง ๆ ซึ่งอาจกล าวไดวา มนุษย์นั้น เองที่เป็นผู ส รางสั ญลั กษณ์ตาง ๆ
ขึ้นมา๑๗
สรุปวิธีการศึกษาวัฒนธรรมประกอบไปดวยทฤษฎีหรือวิธีการที่หลากหลาย การศึกษา
เชิงสหวิทยาแบบบูรณาการเพราะมีหลากหลายมิติที่ตองพยายามทําความเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม
ใหลุมลึก วิธีการศึกษาวัฒนธรรมสามารถนําเอา ๑) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงวิวัฒนาการนิยม
คือ มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวามีลําดับขั้นพัฒนาที่วิวัฒน์จากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ํา
ไปสูสิ่งมีชีวิตชั้นสูง ซึ่งวัฒนธรรมเปรียบไดกับสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่งยอมมีการพัฒนาชั้นต่ําไปสูชั้นสูงขึ้นไป
เรื่อย ๆ ๒) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงหนาที่นิยม คือ เชื่อวาขนบธรรมเนียม สถาบัน หรือ
ลักษณะทางวัฒนธรรมของแตละกลุมชนหรือสังคมลวนแตมีความหมายและหนาที่ทั้งสิ้น พฤติกรรม
หรือการกระทําที่มนุษย์คิดขึ้นมาและปฏิบัติสืบตอกันมาจึงลวนมีจุดหมายในสังคมนั้น ๆ ๓) วิธีศึกษา
วัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงโครงสรางนิยม คือ มีความเชื่อวาวัฒนธรรมแตละประเภทในแตละสังคมนั้น
ดําเนินไปบนโครงสรางอันเดียวกัน หรือมีโครงสรางที่วางอยูบนแกนอันเดียวกัน ความแตกตางใน
เนื้อหาของเป็นความแตกตางของกันและกัน วิธีการศึกษาจึงใหความสําคัญทั้งในดานรูปแบบของ
โครงสรางและดานเนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นการตีความจากแง
คิดตาง ๆ ทางวัฒนธรรมในแตละชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ดวย ๔) วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิ ดเชิง
เชิงสัญลักษณ์นิยม คือ มีความเชื่อวาระบบแนวคิดอยางหนึ่งหรือของอยางหนึ่งแทนแนวคิดอยางอื่น
หรือของอยางอื่น แสดงใหเห็นวา สัญลักษณ์เป็นผลผลิตจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ไม
วาจะเป็นตํานาน วรรณกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือคติความเชื่ อตาง ๆ ลวนมี
ความหมายและมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งอยูดวย จึงควรศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ตาง ๆ

๑๗

อางแลว, ปฐม หงส์สุวรรณ, กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยตานานกับวัฒนธรรม, หนา ๔-๕.

๓๐
ที่กลุมชนใช เพื่อที่จะไดเขาใจถึงแนวความคิดอารมณ์และจิตใจของกลุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงสภาพ
หรือลักษณะของสังคมที่แทจริง เป็นตน

๒.๑.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สํ า หรั บ คํ าวาประยุกต์ห มายถึงนํ าความรูในวิทยาการต าง ๆ มาปรับใชให เป็ น
ประโยชน์เหมาะสมกับที่ไดคิดมุงหมายไว ในการประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได
แบงประเด็นศึกษาออกเป็น ๒ หัวขอ คือ ๑) การประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์ ๒) การประยุกต์ใช
แนวคิดวัฒนธรรม แตละหัวขอจะไดศึกษาตามลําดับดังนี้
๒.๑.๖.๑ การประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์ในการบริห ารจัดการแหล ง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรมการทองเที่ยวไดใหความหมายแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไววา
หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง
สถานที่หรืออาคารสิ่งกอสรางที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เชน
โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน
และสิ่งกอสรางที่มีคุณคาทางศิลปะและสถาปัตยกรรม เป็นตน การประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์
ในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ควรคํานึงถึงการอนุรักษ์และการใชประโยชน์
สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยว เชน โบราณสถาน ศาสนสถาน สิ่งกอสราง วัตถุโบราณ องค์ความรูทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวทั้งดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก
การรักษาความปลอดภัย การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การตลาด และนักทองเที่ยว ดังนั้นหนวยงานที่
เป็นเจาของ หรือผูบริหารแหลงทองเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การเขาถึงแหลงทองเที่ยว
การตลาด และนักทองเที่ยว มีตัวอยางดังนี้
๑) การบริหารจัดการดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เชน โบราณสถาน ความสวยงามทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรม โบราณวัตถุ การ
ถายทอดองค์ความรูดานประวัติศาสตร์ เป็นตน แนวทางการบริหารจัดการดานสิ่งดึงดูดใจของแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัตถุและทัศนียภาพที่สวยงามของ
แหลงประวัติศาสตร์ (๒) จัดพื้นที่หรือทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์พรอมปูายสื่อความหมาย (๓) มี
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู เ รื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ใ ห บ ริ ก ารด า นความรู แ ก นั ก ท อ งเที่ ย ว
ผูประกอบการ และชุมชนรอบแหลงทองเที่ยว (๔) การใหความรูดานประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม และวัฒนธรรมโบราณแกนักทองเที่ยว (๕) สรางศูนย์เรียนรูหรือจัดนิทรรศการสื่อผสมดาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของ แหล งทองเที่ยว (๖) สงเสริมความ
เกี่ยวของของวัฒนธรรมทองถิ่นกับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์เชน งานทําบุญประเพณี งานลอย
กระทงเผาเทียนเลนไฟ งานทองเที่ยวประจําปีเป็นตน (๗) ปูองกันการถูกรบกวนจากการสราง
สิ่งกอสรางของประชาชน และหนวยงานทองถิ่นในพื้นที่ (๘) สมัครเพื่อรับการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมการทองเที่ยว (๙) สมัครเขารวมประกวดแขงขันชิง
รางวัลดานการทองเที่ยว

๓๑
๒) การบริหารจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกของ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เชน ศูนย์บริการนักทองเที่ยว พิพิธภัณฑ์ หองสุขา เสนทางศึกษา
ประวัติศาสตร์ ปูายสื่อความหมาย เป็นตน ชวยทําใหนักทองเที่ยวมีความสะดวกสบาย แ ละเกิดความ
ประทับใจในการมาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยว อยางไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยกําลังกาวสูสังคม
ผูสูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของแหลง
ทองเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ควรเป็นไปตามแนวคิดอารยสถาปัตย์เพื่ อสามารถใหบริการนักทองเที่ยว
ผูสูงอายุและผูพิการได อยางเหมาะสม แนวทางการบริหารจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) มีศูนย์บริการที่ใหขอมูลแหลงทองเที่ยวและอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว (๒) มีพิพิธภัณฑ์หรืออาคารแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ (๓) จัดพื้นที่หรือ
ลานจอดรถที่เป็นระเบียบ สะดวก ปลอดภัย และมีจํานวนที่เพียงพอ (๔) จัดทําหองสุขา ที่สะอาด มี
จํานวนที่เหมาะสม กลมกลืนกับสภาพพื้นที่หรือเป็นไปตามรูปแบบ สถาปัตยกรรม และขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (๕) จัดการใหบริการสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ เชน ที่จอดรถพิเศษ ทางลาด
หองสุขา รถเข็นนั่ง เป็นตน (๖) จัดเตรียมความพรอมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบขนสง
ไฟฟูา และน้ําสะอาด (๗) จัดการใหบริการดานสื่อสารโทรคมนาคม เชน โทรศัพท์โทรสารอินเทอร์เน็ต
เป็นตน รวมกับหนวยงานหรือ ผูประกอบที่เกี่ยวของ (๘) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก จุดนั่งพัก ถังขยะ
ปูายบอกทาง และปูายสื่อความหมายบริเวณเสนทาง ภายใน แหลงทองเที่ยว (๙) จัดใหมีรานอาหาร
เครื่องดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และราคาที่เป็นธรรม (๑๐) จัดใหมีรานขายของใชประจําวัน ของ
ฝาก ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ในทองถิ่น (๑๑) ดูแลในดานรักษาความสะอาดและการจัดการขยะมูล
ฝอยแยกตามประเภทของขยะ (๑๒) ดูแลในการจัดการน้ําเสียและปูองกันไมใหไหลไปปนเปื้อนกับ
แหลงน้ําธรรมชาติ
๓) การบริ ห ารจั ดการดานการเข าถึงแหล งท องเที่ ยว แหล งท องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์บางแหงอาจอยูใกลตัวเมืองขณะที่หลายแหลงอยูในพื้นที่หางไกลเนื่องจาก เป็นชุมชน
โบราณหรือเป็นพื้นที่รกราง ดังนั้นในการบริหารจัดการผูที่เกี่ยวของควรมีการประสานงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาดานการเขาถึงแหล งทองเที่ยว โดยเฉพาะเส นทาง และยานพาหนะในการนําพา
นักทองเที่ยวจากตัวเมืองมายั งแหลงทองเที่ยว ทั้งดว ยระบบขนสงสาธารณะหรือรถสวนบุคคลให
สามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และกําหนดคาบริการที่เป็นธรรม เพื่อดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวมากขึ้น แนวทางการบริหารจัดการด านการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) ดูแลเสนทางหรือถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวใหอยูในสภาพดี
สะดวก และปลอดภัยในการคมนาคม (๒) ติดตั้งปูายบอกเสนทางนําเขาสูแหลงทองเที่ยวในรัศมี ๒๐
กิโลเมตร ตามทางแยกสําคัญ หรือเสนทางหลัก ของการทองเที่ยว (๓) กํากับดูแลยานพาหนะขนสง
สาธารณะใหจํานวนและความถี่ในการใหบริการที่เพียงพอสะดวกสบาย ปลอดภัย ในการใชบริการ
และกําหนดราคาที่เป็นธรรมกับนักทองเที่ยว (๔) สงเสริมใหบริการดานยานพาหนะในแหลงทองเที่ยว
ที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับนักทองเที่ยว อาทิ จักรยาน รถพลังงานไฟฟูาเรือพายสัตว์บรรทุกโดย
อาจดําเนินการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน หรือกองทุน สวัสดิการ เป็นตน
๔) การบริห ารจัดการดานการรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยวทั้งดานรางกาย จิตใจ และทรัพย์สิน เป็นการสงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ สรางความมั่นใจ

๓๒
ใหกับนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งบางแหงอยูหางไกลแหลงชุมชน
และมีสภาพรกราง ดังนั้น ผูมีหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ แ ละประชาชนในพื้นที่ควรดําเนินการใน
ดานการรักษาปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว โบราณสถาน และวัตถุโบราณ แนวทางการบริหารจัดการ
ดานการรักษาความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) จัดบุคลากรดูแลดาน
การรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณทางเขา ลานจอดรถ จุดทองเที่ยว เป็นตน (๒) จัดบุคลากรดูแล
ดานการปฐมพยาบาลแกนักทองเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักทองเที่ยว หรือจุดท องเที่ยวที่มี ความเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุสูง (๓) จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่อยูในสภาพที่ใชงานไดดีและยังไม
หมดอายุ (๔) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอและใชงานไดดี (๕) จัดหา
ระบบสื่อสารสําหรับติดตอขอความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน (๖) จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟูา
และแสงสวางบริเวณโบราณสถาน ทางเดิน และพื้นที่บริการอื่น ๆ (๗) จัดหาระบบกลองโทรทัศน์วงจร
ปิดหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (๘) ติดตั้งปูายหรือสัญลักษณ์รักษาความ
ปลอดภัยหรือเตือนใหระวังอันตรายในจุดทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง (๙) ติดตั้งราวจับบริเวณทางเดินที่
ลื่นหรือพื้นที่สูงชัน (๑๐) ติดตั้งรั้วกั้นพื้นอันตรายหรือบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ (๑๑)
ซักซอมระบบเตือนภัย การเคลื่อนยายผูปุวย และการบรรเทาสาธารณภัยของแหลงทองเที่ยวอยาง
นอย ปีละ ๑ ครั้ง
๕) การบริ ห ารจั ด การด า นการตลาด
การตลาดแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ควรเนนการทําใหกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมายไดรูจัก ตัดสินใจ และเขามาทองเที่ยวยัง
แหลงทองเที่ยวโดยใชชองทางการสื่อสารทางการตลาดทั้งที่เป็นของสวนราชการ สื่อมวลชน และสื่อ
สังคมออนไลน์ ที่ หลากหลาย แนวทางการบริหารจัดการดานการตลาดของแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) จัดทําเว็บไซต์แหลงทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ผานเว็บไซต์ของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ (๒) จัดทําการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน์ เชน เฟสบุ฿ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตราแก
รม เป็นตน (๓) จัดทําปูายประชาสัมพันธ์แหล งทองเที่ยวหรือกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณชุมชน
หรือเสนทางหลัก ของการทองเที่ยว (๔) จัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งดึงดูด
ใจทางประวัติศาสตร์และเสนทางเดินทาง สูแหลงทองเที่ยว (๕)จัดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
แหลงทองเที่ยวไปยังกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมายผานสื่อมวลชน ตามความเหมาะสม (๖) บรรจุกิจกรรม
ของแหลงทองเที่ยวลงในแผนงานทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยประจําจังหวัด และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๖) การบริหารจัดการดานนักทองเที่ยว แหล งทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มักจะมีนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมหรือใชบริการดานการทองเที่ยว จํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงที่
จัดงานเทศกาลประจําปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งอาจกอใหเกิดปัญหาผลกระทบ ตอโบราณสถาน ปัญหา
ขยะมูล ฝอย ปั ญหาความปลอดภัย ปัญหาดานการคมนาคม ปัญหาสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่
จัดเตรียมไวไมพอเพียงตอความตองการของนักทองเที่ยว และปัญหาอื่น ๆ ดังนั้นผูมีหนาที่เกี่ยวของ
กับ แหลงทองเที่ย ว ควรมีการบริห ารจัดการดานนักทองเที่ยว แนวทางการบริห ารจัดการดาน
นักทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีดังนี้ (๑) การเก็บสถิตินักทองเที่ยว (๒) การ
จัดทําและประกาศเงื่อนไขขอพึงปฏิบัติหรือขอหามของแหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ เชน
ชวงเวลาการใหบริการ การแตงกาย การใชยานพาหนะ และอื่น ๆ (๓) การควบคุมพฤติกรรมที่พึง

๓๓
ประสงค์หรือไมพึงประสงค์ของนักทองเที่ย วในแหลงทองเที่ยว เชน การแตงกาย การสงเสียงดัง การ
ทิ้งขยะ การจุดไฟ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การปีนปุายโบราณสถาน การแสดง ความเคารพตอ
ศาสนสถานและศาสนวัตถุ เป็นตน (๔) การสรางความตระหนักถึงคุณคาและรวมอนุรักษ์โบราณสถาน
ศาสนสถาน โบราณวัตถุสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมใหกับนักทองเที่ยว (๕) การปลูกฝังจิตสํานึกดานการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน (๖) การกําหนดกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมาย (๗) การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยว
ตามขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว๑๘
สรุ ป การประยุ ก ต์ ใ ช แ นวคิ ด ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นการบริ ห ารจั ด การแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ตามที่กรมการทองเทีย่ วไดประยุกต์ใชคือไดนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ
ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ๖ ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานการรักษาความปลอดภัย ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการตลาด และ
ดานนักทองเที่ยว อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความประทับใจ ที่เหนือความคาดหมายใหกับ
นักทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เป็นตน
๒.๑.๖.๒ การประยุกต์ใชแนวคิดวัฒนธรรม ที่ผานมาไดนําเสนอไววาวิธีการศึกษา
วัฒนธรรมประกอบไปดวยทฤษฎีหรือวิธีการที่หลากหลาย เป็นการศึกษาเชิงสหวิทยาแบบบูรณาการ
ซึ่งไดเสนอกลุมแนวคิดไว ๔ กลุมดวยกัน คือ วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงวิวัฒนาการนิยม วิธี
ศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงหนาที่นิยม วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงโครงสรางนิยม และ วิธี
ศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม แนวคิดของกลุมตาง ๆ สามารถประยุกต์ใชไดดังนี้
๑) การประยุ ก ต์ ใ ช แ นวคิ ด เชิ ง วิ วั ฒ นาการนิ ย ม กลุ ม นี้ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง
วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต ว า มี ลํ า ดั บ ขั้ น พั ฒ นาที่ วิ วั ฒ น์ จ ากสิ่ ง มี ชี วิ ต ชั้ น ต่ํ า ไปสู สิ่ ง มี ชี วิ ต ชั้ น สู ง ซึ่ ง
วัฒนธรรมเปรียบไดกับสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่งยอมมีการพัฒนาชั้นต่ําไปสูชั้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถนํามา
ปรั บ ใช ใ นการศึ ก ษาประวั ติศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมให เ ป็น ประโยชน์ ไ ดดั ง นี้ ด านวั ตถุ ธ รรม ได แ ก
วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เชน ขั้นแรกเริ่มมนุษย์ไม
รูจักการทําเครื่องนุงหมขึ้นมาใชเอง เมื่อตองอยูกับอากาศหนาวเหน็บหรือรอนจัด ก็จะคิดหาวิธีนําเอา
ใบไมหรือหนังสัตว์มาหอหุมรางกายไว เพื่อปูองกันความหนาวเหน็บหรือรอนจัด ขั้นตอมาก็พัฒนาขึ้น
มาเป็นใชใบไมหรือหนังสัตว์หอหุมรางกายเพื่อปูองกันเหลือบยุง หรือแมลงตาง ๆ ขั้นตอมาก็พัฒนามา
เป็นการถักหรือการทอเครื่องนุงหมจากขนสัตว์ จากปอ จากฝูาย จากเสนไหม หรือวัสดุอื่น แตยังทําได
ไมละเอียดประณีตมากนัก เพื่อใชเป็นเครื่องนุงหมปกปิดอวัยวะตาง ๆ และปูองกันความละอาย ขั้น
ตอมาเมื่อมนุษย์ไดมีวัสดุ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตเครื่องนุงหมที่ทันสมัยมากขึ้น ทําไดมีคุณภาพ
และละเอียดสวยงามขึ้นตามลําดับ จนปัจจุบันไดมีการผลิตเครื่องนุงหมในรูปแบบอุตสาหกรรมและเชิง
พาณิชย์ จากตัวอยางของวัฒนธรรมการทําเครื่องนุงหมนี้ก็ไดมีการจากขั้นต่ําไปสูขั้นเรื่อย ๆ ตามลําดับ
ในกรณีวัฒนธรรมอื่น เชน คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่อง
ของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย
๑๘

สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว, แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม, หนา ๖๐-๖๔, <https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/430>, July
2019.

๓๔
รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ
นับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา และ สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาท
ทางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ ตัวอยางของการเคารพ
ตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล
สถานที่ตาง ๆ เป็นตน ก็จะมีลักษณะของการพัฒนาเป็นขั้น ๆ เชนเดียวกับเครื่องนุงหมดังที่ ไดยกเป็น
กรณีตัวอยางไวใหเห็นมาแลวในเรื่องของวัตถุธรรม เป็นตน
๒) การประยุกต์ใชแนวคิดเชิงหนาที่นิยม กลุมนี้มีความเชื่อวาขนบธรรมเนียม
สถาบัน หรือลักษณะทางวัฒนธรรมของแตละกลุมชนหรือสังคมลวนแตมีความหมายและหนาที่ทั้งสิ้น
พฤติกรรมหรื อการกระทําที่มนุ ษย์ คิดขึ้นมาและปฏิบัติสื บตอกันมาจึงล ว นมีจุดหมายในสั งคมนั้น
สามารถนํามาปรับใชในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใหเป็นประโยชน์ไดดังนี้ ดานวัตถุธรรม
ไดแก วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เชน การสราง
ศาสนสถานขึ้นมาในที่ แหงหนึ่งไมวาจะเป็นของศาสนาใด ๆ มักจะมีสัญลักษณ์ตาง ๆ ที่เป็นเครื่อง
แสดงใหเราทราบบางสิ่งบางอยางซึ่งมีความหมายและจุดมุงหมายที่นอกเหนือไปจากตัวของสัญลักษณ์
เหลานั้น เชน ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ซึ่งมีความเชื่อในพหุเทวนิยม ก็จะมีสัญลักษณ์
เกี่ยวกับเทพเจาตาง ๆ เชน พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม เป็นตน อยูในบริเวณศาสนสถานเหลานั้น
ดวย ความหมายของพระศิวะคือ ทรงเป็นมหาเทพผูเป็นใหญในจักรวาล เป็นหนึ่งใน ตรีมูรติหรือเทพ
สามองค์ ซึ่งเป็นมหาเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู คือ พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม สําหรับ
พระศิวะเป็นเทพสูงสุดที่มีหนาที่คอยขับไลทําลายสิ่งชั่วรายใหหางไกล และทําใหเกิดความดีงามเป็น
ศิริมงคลเกิดขึ้น ผูที่มีความทุกข์ไมวาจะเป็นในทางใด หากบวงสรวงบูชา ขอพรใหพนทุกข์ พระศิวะก็
จะประทานพรใหผูนั้นไดพนจากหวงแหงความทุกข์ เป็นตน สําหรับพระพรหมเป็นเทพสูงสุดในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู มีหนาที่ในการสรางโลกและใหกําเนิดสิ่งตาง ๆ ในจักรวาล สรางสรรค์ เป็นผูมีความ
เมตตา กรุณา เป็นตน สําหรับพระวิษณุเป็นเทพสูงสุด ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีหนาที่ดูแลรักษา
ความสงบเรียบรอย และความสมดุลของโลกและจักวาล เป็นตน จะเห็นวาสัญลักษณ์ตาง ๆ เหลานี้
ลวนแตมีความหมายและหนาที่ทั้งสิ้น ในกรณีวัฒนธรรมอื่น เชน คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
หลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติ
ธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็น
แบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา และ
สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและ
คุณ ธรรมที่ ค วรปฏิ บั ติ ตั ว อย า งของการเคารพตอ ชาติ เมื่ อ มีเ สี ย งเพลงชาติ การเคารพในศาสนา
การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล สถานที่ตาง ๆ เป็นตน ก็จะมีลั กษณะของการ
พัฒนาเป็นขั้น ๆ เชนเดียวกับพระศิวะ พระพรหม และพระวิษณุ ดังที่ไดยกเป็นกรณีตัวอยางไวใหเห็น
มาแลวในเรื่องของวัตถุธรรม เป็นตน
๓) การประยุกต์ใชแนวคิดเชิงโครงสรางนิยม กลุมนี้มีความเชื่อวาวัฒนธรรม
แตละประเภทในแตละสังคมนั้ นดําเนินไปบนโครงสรางอันเดียวกัน หรือมีโครงสรางที่วางอยูบนแกน
อันเดียวกัน ความแตกตางในเนื้อหาเป็นความแตกตางของกันและกัน วิธีการศึกษาจึงใหความสําคัญ
ทั้งในดานรูปแบบของโครงสรางและดานเนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม ซึ่ง

๓๕
เป็นการตีความจากแงคิดตาง ๆ ทางวัฒนธรรมในแตละชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ดวย สามารถนํามาปรับ
ใชในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใหเป็นประโยชน์ไดดังนี้ ดานวัตถุธรรม ไดแก วัฒนธรรม
ทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เชน โบราณราณสถานกลุมปราสาท
ขอมในรูปแบบที่เป็นอโรคยาศาลหรือโรงพยาลที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ในระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ ที่ปรากฏตามเสนทางอารยธรรมขอมในเขตอีสานใตของประเทศไทยสวนใหญมักมี
โครงสรางที่เหมือนกัน หมด คือ สรางปราสาทหันหนาไปทางทิศตะวันออก ดานหนาทําเป็นมุขยื่น
ออกมา มีกําแพงทําดวยศิลาแลงลอมรอบตัวปราสาทประธาน มีบรรณาลัยหรือหองสมุดอยูทางดานใน
กําแพงศิลาแลงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตัวปราสาทประธาน ดานหนาของปราสาทประธาน
มีทางเดินรูปกากบาทยาวมาถึงโคปุระ ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกแนวกําแพงศิลาแลงมีบาราย
หรือสระน้ําเป็นผังรูปสี่เหลี่ยม หากไดไปพบโบราณสถานกลุมปราสาทขอมในที่ใดตามสนทางของ
วัฒนธรรมขอมที่มีโครงสรางในลักษณะเดียวกันนี้ก็ ทําใหสันนิษฐานไดวาเป็นปราสาทในกลุมอโรคยา
ศาล ในกรณีวัฒนธรรมอื่น เชน คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญ เป็น
เรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับ
นับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา และ สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาท
ทางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ ตัวอยางของการเคารพ
ตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล
สถานที่ตาง ๆ เป็นตน ก็จะมีลักษณะเชนเดียวกับอโรคยาศาลดั งที่ไดยกเป็นกรณีตัวอยางไวใหเห็น
มาแลวในเรื่องของวัตถุธรรม เป็นตน
๔) การประยุกต์ใชแนวคิดเชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม กลุมนี้มีความเชื่อวาระบบ
แนวคิดอยางหนึ่งหรือของอยางหนึ่งแทนแนวคิดอยางอื่นหรือของอยางอื่น แสดงใหเห็นวา สัญลักษณ์
เป็นผลผลิตจากจิตใจที่ เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ไมวาจะเป็นตํานาน วรรณกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือคติความเชื่อตาง ๆ ลวนมีความหมายและมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งอยู
ดวย จึงควรศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ตาง ๆ ที่กลุมชนใช เพื่อที่จะไดเขาใจถึงแนวความคิด
อารมณ์และจิตใจของกลุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงสภาพหรือลักษณะของสังคมที่แทจริง สามารถนํามา
ปรั บ ใช ใ นการศึ ก ษาประวั ติศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมให เ ป็น ประโยชน์ ไ ดดั ง นี้ ด านวั ตถุ ธ รรม ได แ ก
วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ เชน สัญลักษณ์ที่ปรากฏ
ในธงชาติของประเทศตาง ๆ ผูที่ผลิตสัญลัก ษณ์ขึ้นมาลวนไดใสจินตนาการเอาไวดวย ตัวอยางธงชาติ
ไทย สี แดงเป็ น สั ญลั กษณ์แทนชาติ สี ขาวเป็นสั ญลั กษณ์แทนศาสนา สี น้ําเงินเป็นสั ญลั กษณ์แทน
กษั ต ริ ย์ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ศิ ว ลึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู สั ญ ลั ก ษณ์ ธ รรมจั ก รมี
ความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธ สัญลักษณ์ไมกางเขนมีความสัมพันธ์กับศาสนาคริสต์ เป็นตน ในกรณี
วัฒนธรรมอื่น เชน คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่องของ
จิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้ง
ระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือ
ของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา และ สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททาง
สังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ ควรปฏิบัติ ตัวอยางของการเคารพตอ

๓๖
ชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล
สถานที่ตาง ๆ เป็น ตน ก็จ ะมีลักษณะเชนเดียวกับสั ญลั กษณ์ที่ปรากฏในธงชาติและสัญลักษณ์ที่มี
ความสัมพันธ์กับศาสนาตาง ๆ ดังที่ไดยกเป็นกรณีตัวอยางมาแลวในเรื่องของวัตถุธรรม เป็นตน
สรุปการประยุกต์ใชแนวคิดวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นดานวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม หรือ
สหธรรม สามารถนําแนวคิดเชิงวิวัฒนาการนิยม แนวคิดเชิงหนาที่นิยม แนวคิดเชิงโครงสรางนิยม หรือ
แนวคิดเชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่ศึกษาได

๒.๒ แนวคิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับเสนทางการทองเที่ยวไดเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแลว จากการสืบคนขอมูล
ในเบื้องตนไดพบวา การจัดระบบการเดินทางทองเที่ยวของชาวตะวันตกนั้นเกิดขึ้นประมาณสมัย
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ (The Great Empires) คือ อาณาจักรเปอร์เซีย เอสซีเรีย กรีก อียิปต์ และโรมัน
การเดินทางไดถูกนํามาใชโดยกองทหารหรือกลุม พอคา และผูแทนรัฐบาลตาง ๆ ในอดีตเป็นเหตุผล
สําคัญ รวมทั้งเพื่อการติดตอคมนาคมระหวางรัฐบาลกลางกับอาณานิคมตาง ๆ ที่อยูหางไกลออกไป
นอกจากนี้การเดินทางยังมีความจําเป็นสําหรับพวกชางศิลปและสถาปนิก ที่ถูกเรียกมาใชจากดินแดน
หางไกล เพื่อการออกแบบและกอสรางพระราชวังที่ยิ่งใหญงดงามหรือหลุมศพขนาดมหึมาของกษัตริย์
ผูยิ่งใหญ ในขณะเดียวกันการเดินทางยังชวยทําใหเกิดมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ที่สําคัญๆ เชน
ถนน ลําคลอง ผูจ ดบัน ทึกระยะทาง สถานีไปรษณีย์ หลั กบอกระยะทาง บอน้ําหรือแองน้ําดื่ม ใน
สถานที่พักและรานขายอาหาร ซึ่งมีอยูตามเสนทาง ในยุคของอาณาจักรกรีกโบราณ มนุษย์เดินทางไป
ชมการแขงขันกีฬาโอลิมปิก ( Olympic Games) ซึ่งเป็นการแขงขันกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุดที่ตองการใช
สถานที่พั ก และบริ การอาหารอย างดี เป็น จํา นวนมากไว คอยบริ การ ยุ คนี้ เ ริ่ม มีก ารใชเ งิ นในการ
แลกเปลี่ยนสินคาบางแลว ทําใหสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการตาง ๆ เป็นตน
สมัยอาณาจักรบาบิโลน ( Babylonian Kingdom) และอาณาจักรอิยิปต์ (Egyptian
Kingdom) มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุ ( Historic Antiquities) ๒,๖๐๐ ปีมาแลวในอาณาจักร
บาบิโลน มีการจัดงานเทศกาลทางดานศาสนา มีการสํารวจพบหลักฐานจากขอความที่นักเดินทาง
เขียนไวที่ผนัง หรือสิ่งกอสราง การเดินทางของคนทั่วไปในทางบกมักนิยมใช ลา ลอ อูฐ หรือเกวียน
(Wagons) แตสําหรับทหารหรือเจาหนาที่รัฐมักนิยมใช มา หรือรถมาสองลอ (Chariots) เป็นพาหนะ
สมัยจักรวรรดิกรีกและจักรวรรดิโรมัน มีการปกครองเป็นแบบนครรัฐ (City State) ทําให
ไมมีผูนําสั่งการใหสรางถนน จึงนิยมเดินทางดวยเรือ การทองเที่ยวสมัยนั้นมีทั้งเดินทางเพื่อแสวงหา
ความรู เนื่องจากสมัยกรีกนี้มีนักปราชญ์เป็นจํานวนมาก อาทิ อริสโตเติล พลาโต เป็นตน การเดินทาง
เพื่อ ทอ งเที่ย วดู ก ารกีฬ า โดยเฉพาะในกรุ งเอเธนส์ ส มัยกรีก มีก ารแขง ขัน กีฬ าโอลิ ม ปิก โบราณให
นักทองเที่ย วไดเขามาเที่ย วชมการแขงขันดวย สมัยนี้จึงมีการสรางที่พักแรมเป็นหองนอนแคบ ๆ
เกิดขึ้นตามเสนทางเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาพักหลับนอนดวย ในสมัยโรมัน ไดรวบรวมจักรวรรดิกรีก
เขามาเป็นสวนหนึ่งของอาณาจักรและไดนําเอาวัฒนธรรม ธรรมเนียม ความหรูหราตาง ๆ ไปพัฒนา
เป็นแบบโรมัน เป็นสมัยที่มีการทองเที่ยวรุงเรืองที่สุดในยุคโบราณ จนมีนักวิชาการปัจจุบัน กลาว
วา “ แมวาชาวโรมันจะมิใชชาติแรกที่เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ เพื่อความเพลิดเพลินก็ตาม แต
ชาวโรมันก็เป็นชนชาติแรกที่แทจริงที่สรางวัฒนธรรมการทองเที่ยวระบบมวลชนเป็นครั้งแรก” (Mass

๓๗
Tourism) ชาวโรมั น นิ ย มเดิ น ทางไปชมความสํ า เร็จ ของวิ ท ยาการของกรี ก อนุ ส าวรี ย์ ต า ง ๆ รู ป
แกะสลัก ตลอดจนงานเทศกาล โครงสรางพื้นฐานถูกสรางขึ้นอยางเป็นระบบ ทั้งถนนหนทาง ที่พัก
แรม (Inns) รานอาหาร การรักษาความปลอดภัย เป็นตน
สมัยกลางหรือยุคมืด ( Middle Age or Dark Age) ประมาณ ค.ศ.๕๐๐-๑๕๐๐ เป็นชวง
ที่เศรษฐกิจตกต่ํา ศาสนาเขามามีบทบาทในการกําหนดการดําเนินชีวิตของผูคน วันหยุด (Holy
Days) เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น คนชั้นกลางและชั้นสูงนิยมเดินทางเพื่อแสวงบุญ ในระยะทางไกลใน
เมืองตาง ๆ ตามหลักฐานที่ปรากฏเป็นนิทานเรื่อง Canterbury’s tales เป็นตน
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ( Renaissance) ลักษณะสําคัญของการทองเที่ยวในยุคนี้ คือ เกิด
การพัฒนาทางดานการคา ผูคนเริ่มใฝุรูเกี่ยวกับเรื่องของยุโรปสมัยกอน โดยเฉพาะชาวอังกฤษที่ร่ํารวย
นิยมสงบุตรชายออกเดินทางไปตางประเทศพรอมกับผูสอนประจําตัว (Travelling Tutors) เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี เรียกวาแกรนด์ทัวร์ (Grand Tour) โดยมีจุดมุงหมายที่ประเทศ อิตาลี อาจเรียกแก
รนด์ทัวร์วา เป็นการทองเที่ยวเพื่อการศึกษาก็ได
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙ สังคมเริ่มเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม เกิด
การลาอาณานิคมขึ้น ทีพ่ ักแรมไดรับการพัฒนามาตามลําดับ กลายมาเป็นโรงแรม แทนที่ inns ตาง ๆ
การโยกยายถิ่นฐาน ไปยังดินแดนใหม ๆ นอกยุโรป อาทิ ไป อเมริกา มีการพัฒนาประดิษฐ์เครื่องจักร
ไอน้ํา กับเรือกลไฟแบบกังหันขางผสมใบ ทําใหเกิดการเดินทางไดเร็วขึ้น มีการพัฒนากิจการรถไฟ
และในปี ค.ศ. ๑๘๔๑ โทมัส คุก ( Thomas Cook) ไดจัดนําเที่ยวทางรถไฟแบบครบวงจรเป็นครั้งแรก
ที่อังกฤษ ในขณะที่ เฮนรี เวลส์ ก็จัดกิจการนําเที่ยวขึ้นในอเมริกาเชนกัน
ยุคศตวรรษที่ ๒๐ การทองเที่ยวยังคงขยายตัว ตอเนื่อง ความสะดวกสบายมีมากขึ้น ทั้ง
การเดินทาง ที่พักแรม เงินตรา เอกสารการเดินทาง ผูคนหันมานิยมเดินทางดวยรถยนต์สวนตัวมากขึ้น
ทํา ให ก ารเดิ น ทางด ว ยรถไฟลดน อ ยลง พั ฒ นาของอุ ต สาหกรรมการบิ น ที่ เ ริ่ม ขึ้ น ในยุ โ รป ปี
ค.ศ. ๑๙๑๙ และเริ่มขนสงผูโดยสาร ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตนมา ผูคนไดออกเดินทาง
ทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางการสงคราม อาทิ หาดนอร์มังดีที่ฝรั่งเศส๑๙ เป็นตน
สําหรับในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศไทย
ดวยในสมัยโบราณเรียกดินแดนสวนนี้วาสุวรรณภูมิ เป็นแหลงหลอมรวมทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ๒
กระแสหลัก คือ อินเดียและจีน วัฒนธรรมอินเดียเกิดจากพอคาอินเดียเขามาติดตอคาขาย พรอมกับ
นําวัฒนธรรมและศาสนาของตนมาเผยแพรและตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแถบนี้ ดวย หนังสือ Les
Etats hindouises แปลเป็นไทยวา “รัฐที่ไดรับวัฒนธรรมอินเดีย” ของ เซเดส์ ไดแสดงใหเห็นวา
การเผยแพรวัฒนธรรมอิน เดียนั้นเกิดจากการเพิ่มปริมาณการคาระหวางอินเดียกับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๕ นิคมการคาของชาวอินเดียเกิดขึ้นตามเมืองทาของเอเชียตะวันออก
เฉียงใตกอน ณ เมืองทาเหลานี้ ทําใหกลุมนักบวชและพราหมณ์ชาวอินเดียมีโอกาสเขามาเผยแพร
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<https://tourismatbuu.wordpress.com/อุตสาหกรรมการทองเที่ยว/ความเป็นมาความเป็นมา
ของการทองเที่ยว | Tourism Of World>, July 2018.
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วัฒนธรรมของตน และตั้งถิ่นฐานไดโดยสะดวกในเวลาตอมา๒๐ กลุมพราหมณ์ ไดสอนหลักวิชาตาง ๆ
ใหคนพื้นเมือง เชน การเมือง การคา กฎหมาย เภสัชกรรม วิชาคํานวณ โหราศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา
วรรณคดี ศิลปะ และวิชาการทําเสนห์ ๒๑ เป็นตน ไดทําใหเกิดรูปแบบทางการเมืองการปกครองขึ้นแก
ภูมิภาคนี้อยางกวางขวาง อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย แผขยายครอบคลุมพื้นที่สุวรรณภูมิในแถบอินโด
จีนในอดีตทั้งหมด และชวงเวลานั้นก็ไดปรากฏอาณาจักรหนึ่งขึ้นในประวัติศาสตร์ ชื่อวา “ฟูนัน”
จดหมายเหตุจีนไดระบุวาอาณาจักรฟูนันนี้มีอายุ อยูระหวาง พุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ โดย
รวมยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรอมราวดี ในอินเดีย๒๒ มีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง รวมทั้งแถบ
ชุมชนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําหรับเป็นเสนทางติดตอระหวาง
ฟูนันกับอินเดีย โดยมีแมน้ําดานทิศตะวันตกสายสําคัญที่ใชเป็นเสนทางคมนาคม ไดแก แมน้ําทาจีน
และแมน้ําแมกลอง แมน้ําทาจีนมีปากน้ําแยกเป็น ๒ ทาง คือ ที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี และที่จังหวัด
อางทองและสิงห์บุรี แมน้ําทั้งสองนี้เป็นเสนทางสัญจรติดตอกับประเทศพมาและอาวเบงกอลไดดวย
เหตุนี้อูทอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเป็นเมืองสําคัญในการเดินทางติดตอระหวางอินเดียกับฟูนัน๒๓
ฟูนันเป็นอาณาจักรยุคแรกในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๒๔ ซึ่งมีรองรอย
ของความเจริญรุงเรือง เป็นอาณาจักรที่ครองความยิ่งใหญในแถบลุมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง ลุมน้ํา
โขง และยังแผอิทธิพลไปจนสุดแหลมมลายู มีอายุอยูนานนับถึง ๔ ศตวรรษ๒๕ สอดคลองกับจดหมาย
เหตุของจีนสมัยราชวงศ์เหลียง (พ.ศ. ๑๐๔๕ – ๑๑๐๑) ไดบันทึกเรื่องราวราชฑูตจีนเดินทางไปฟูนัน
ในชวงปีพุทธศักราช ๗๙๓ โดยไดบันทึกวา พระเจาฟันมันแหงฟูนันยกกองทัพเรือขามอาวไทยไปปราบ
อาณาจักรอีก ๑๐ กวาแหง รวมทั้งดันซุน หลังจากนั้นทรงโจมตีอาณาจักรจินหลิน ๒๖ ชวงแหงการ
เกิดขึ้นและดํารงอยูของฟูนัน นั้นเป็นชวงแห งความรุงเรือง เพราะไดรับวัฒนธรรมและศาสนาจาก
อินเดีย มีกษัตริย์บางพระองค์ ของฟูนันสืบเชื้อสายมาจากอินเดีย ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหรูปแบบทาง
ศิลปะของฟูนันสวนใหญอยูภายใต อิทธิพลของศิลปะอินเดีย ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบฟูนันปรากฏ
อยูในรูปแบบโบราณสถานของประเทศกัมพูชาในสมัยกอนพระนครซึ่งยังคงเหลืออยู จนถึงปัจจุบัน๒๗
ดังนั้ น ฟูนั น คืออาณาจั ก รยิ่งใหญที่ มีความเจริญรุงเรืองทางดานวัฒ นธรรมในยุคนั้นซึ่งส งตอ ให กับ
๒๐

ดี.จี.อี.ฮอลล์.วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และคณะแปล,ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม ๑, (พิมพ์ครั้งที่ ๓,
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๙), หนา ๑๙.
๒๑
บริบาลบุรีภัณฑ์,หลวง.ชุมนุมโบราณคดี, (กรุงเทพมหานคร: เขษมบรรณกิจ, ๒๕๐๓), หนา ๑๗๑.
๒๒
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์,๒๕๒๘), หนา ๓.
๒๓
พิริยะ ไกรฤกษ์.ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ฿ฟ จํากัด, ๒๕๓๓), หนา ๒๒๑.
๒๔
เริงวุฒิ มิตรสุริยะ, “อุษาคเนย์” ประวัติศาสตร์อาเซียน ฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
วิชั่น พรีเพรส จํากัด, ๒๕๕๗). หนา ๘๓.
๒๕
น. ณ ปากน้ํา.ศิลปแห่งอาณาจักรไทยโบราณ, ( กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,
๒๕๒๐), หนา ๒๑๙.
๒๖
อางแลว, ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย, หนา ๑๘๗.
๒๗
อางแลว, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม ๑, หนา
๓๖.

๓๙
อาณาจักรทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย ลานนา อยุธยา เป็นตน ในเวลาตอมา สําหรับในงานวิจัยนี้
มิไดมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเสนทางการทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งหมดแตมุงศึกษาเฉพาะในเขต
อีสานตอนใตของประเทศไทยเทานั้นจึงมิไดนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเสนทาง
การทองเทีย่ วในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยไว ณ ที่นี้ดวย ดังนั้นเพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในประเด็ น
ของแนวคิด ทฤษฎีเส นทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม คณะผูวิจัยไดแบ ง ประเด็นใน
การศึกษาออกเป็ น ๖ หั ว ขอ ดังนี้ คือ ๑) ที่มาของแนวคิดเส นทางการทองเทีย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ๒) ความหมายเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๓) หลักการสําคัญแนวคิด
เสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๔) ประเภทเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ๕) วิธีการแนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๖) การประยุกต์ใช
แนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมแตละหัวขอจะไดนําเสนอตามลําดับดังนี้

๒.๒.๑ ที่มาของแนวคิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
การทอ งเที่ย วทางศาสนาและวัฒ นธรรมการทองทั้งสองรูปแบบนี้ตางมีปัจจั ย
เกื้อหนุนและอิงอาศัยกัน กลาวคือ รูปแบบการทองเที่ยวทางศาสนา ไดนําเอาวัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นจาก
ศาสนามาใชเป็ น แหล ง ทองเที่ย วทางศาสนา และ รูปแบบการทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม ไดนําเอา
วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากศาสนามาใชเป็นสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สําหรับที่มาของ
แนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมไดแบงประเด็นศึก ษาออกเป็น ๒ หัวขอ ดังนี้
คือ ๑) ที่มาของแนวคิดการทองเที่ยวทางศาสนา ๒) ที่มาของแนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แต
ละหัวขอจะไดศึกษาตามลําดับดังนี้
๒.๒.๑.๑ ที่มาของแนวคิดการทองเที่ยวทางศาสนา ศาสนาเป็นจัดเป็นสิ่งหนึ่งใน
วัฒนธรรม เนื่องจากศาสนาเป็นสิ่งที่มนุ ษย์คิดและจัดตั้งขึ้นมา ศาสนาที่สําคัญของโลกสวนใหญมักมี
องค์ประกอบรวมที่สําคัญ ๖ ประการตอไปนี้ คือ
๑) ศาสดา คือ มีผูใหกําเนิดตั้งศาสนาขึ้นมา (ยกเวนศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู) เชน
พระพุทธเจาเป็นผูใหกําเนิดตั้งศาสนาพุทธ พระเยซูเป็นผูใหกําเนิดศาสนาคริสต์ เป็นตน
๒) ศาสนธรรม คือ มีห ลักธรรมของแตละศาสนาที่ถูกบันทึกไวในรูปแบบของ
คัมภีร์ เชน คัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ฮินดู คัมภีร์พระไตรปิฎกในศาสนาพุทธ คัมภีร์ไบเบิลใน
ศาสนาคริสต์ เป็นตน
๓) ศาสนบุคคล คือ มีนักบวชในแตละศาสนา เชน พราหมณ์ ในศาสนาพราหมณ์ฮินดู พระสงฆ์ในศาสนาพุทธ บาทหลวงในศาสนาคริสต์ เป็นตน
๔) ศาสนสถาน คือ อาคารสถานที่สําหรับเป็นที่อยูของนักบวชหรือใชเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนา เชน วัดหรือเทวสถาน ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู วัดหรือวิหาร ใน
ศาสนาพุทธ โบสถ์ ในศาสนาคริสต์ เป็นตน
๕) ศาสนพิธี คือ มีการประกอบศาสนกิจหรือพิธีกรรมตามความเชื่อของแตละ
ศาสนา เชน พิธีสังสการ พิธีศราทซ์ พิธีบูชาเทพเจาทั้งหลาย ในศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู พิธีกรรมการ
บรรพชาและอุปสมบท พิธีกรรมเขาพรรษาและออกพรรษา พิธีกรรมการทําบุญและเทศกาลตาง ๆ ใน

๔๐
พระพุทธศาสนา พิธีกรรมศีลลางบาป ศีลบัพติศนาหรือศีลจุม ศีลกําลัง ศีลมหาสนิท ศีลแกบาป ศีล
เจิมคนไข ศีลบวช ศีลสมรส ในศาสนาคริสต์ เป็นตน
๖) ศักดิ์สิทธิ์ คือ มีอํานาจเหนือธรรมชาติ สวนของศาสนิกชนของแตละศาสนามี
ความเชื่อวาศาสนาที่ตนนับถือนั้นมีอํานาจบันดาลสิ่งตาง ๆ ที่ตนตองการหรือปรารถนาใหสําเร็จไดดัง
ประสงค์ เชน การเชื่อในอํานาจศักดิ์ของพระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ ในศาสนาพราหมณ์ –ฮินดู
การเชื่อในอํานาจศักดิ์ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วัตถุมงคลตาง ๆ ของผูนับพระพุทธศาสนา
บางกลุม การเชื่อในอํานาจศักดิ์ของพระยะโฮวา ของผูนับถือศาสนาคริสต์ เป็นตน
สรุปที่มาของแนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนามีที่มาจากองค์ประกอบของ
แตล ะศาสนา เช น ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิ ธี และ ความศัก ดิ์สิ ท ธิ์
องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ มากมาย
สิ่งเหลานี้ คือ วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากศาสนา ซึ่งได กลายเป็นสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนแตละสังคม
ตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งไดกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาที่ปรากฏอยูในสังคมและอาณาบริเวณ
ตาง ๆ ของโลก ทําใหผูคนเดินทางเขาไปทองเที่ยว ตอมาเมื่อมีการสรางเสนทางเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ
เหลานั้นจึงทําใหเกิดเป็นเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาในเวลาตอมา
๒.๒.๑.๒ ที่มาของแนวคิดการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดกลาวมาแลววา มิได
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแตเป็นสิ่งที่มนุษย์สรางขึ้นมาซึ่งโดยทั่วไปแลววัฒนธรรมไดเกิดขึ้นมาจาก
องค์ประกอบตาง ๆ ในทาวัฒนธรรมนั่นเองเกี่ยวกับประเด็นนี้ สุพัตรา สุภาพ ไดนําเสนอองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมมี ๔ ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑) องค์วัตถุ (Instrumental and symbolic objects) คือ วัฒนธรรมวัตถุที่
สามารถสัมผัสจับตองไดและมีรูปราง เชน เครื่องมื อเครื่องใช โรงเรียน โรงงาน ภาพเขียน เครื่องจักร
สถานที่มหรสพ สนามกีฬา โบสถ์ วิหาร หอดูดาว และสวนที่ไมมีรูปราง เชน ภาษา สัญลักษณ์ในการ
ติดตอสื่อความหมาย หลักวิชาคํานวณ (ตัวเลข) มาตรา ชั่ง ตวง วัด
๒) องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุมที่มีการจัดอยางเป็น
ระเบียบหรือมีโครงสรางอยางเป็นทางการ มีการวางกฎเกณฑ์ระเบียบขอบังคับ และวัตถุประสงค์ไว
อยางแนนอน เป็นกลุมที่มีความสําคัญที่สุดในสังคมที่ซับซอน เชน ครอบครัว (กลุมเล็กที่สุด) สหพันธ์
กรรมกร ลูกเสือ สภากาชาติ วัด สหประชาชาติ (องค์การใหญที่สุด) ฯลฯ โดยทั่วไปบุคคลที่มารวมกัน
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์บางอยาง และวัตถุประสงค์ก็อาจจะเป็นเรื่องไมใหญไมโตก็ได เชน
สมาคมนักเรียนเการวมกัน เพื่อผดุงรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ ๆ เชน รวมกัน
เพื่อปูองกันประเทศชาติใหพนภัย
๓) องค์พิธีการ (Usage) เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เชน
พิธีกรรมตาง ๆ ตั้งแตการเกิด หมั้น แตงงาน บวชนาค ตาย ปลูกบาน ขึ้นบานใหม ฯลฯ ซึ่ง ศาสนาก็มี
อิทธิพลอยูบางไมมากก็นอย รวมตลอดถึงพิธีการแตงกายและรับประทานอาหาร เชน เวลาไปงานที่
เป็ น ทางการของราชการ หญิงมักจะตองแตงชุด ไทย ชายก็แตงชุดเต็มยศ หรือการเลี้ ยงดูอาการ
ปัจจุบันในงานตาง ๆ ก็มักจะออกมาในรูปบุพเฟุต์ ดินเนอร์ ขันโตก เป็นตน โดยพิธีการเหลานี้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบางตามสภาพของสังคม

๔๑
๔) องค์มติ (Concepts) หมายถึง ความเขาใจ ความเชื่อ ความคิดเห็นตลอกจน
อุดมการณ์ตาง ๆ เชน ความเชื่อกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ความเชื่อในเรื่องการมีผัวเดียวเมียเดียว
(monogamy) ความเชื่อในเรื่องตายแลวเกิดใหม ความเชื่อในเรื่องพระเจาองค์เดียว (monotheism)
หรือหลายองค์ (polytheism) ตลอดจนอุดมการณ์ ทัศนคติ การยอมรับวาสิ่งใดถูกผิด สมควรหรือไม
ซึ่งแลวแตกลุมชนใดจะใชเป็นมาตรฐานในการตัดสิน หรือเป็นเครื่องวัดในสภาพแวดลอมของตน ๒๘
องค์ประกอบดังกลาวสวนหนึ่งไดกลายมาเป็นวัฒนธรรมซึ่งจําแนกไดเป็น ๔ ประเภท คือ วัตถุธรรม
คติธรรม เนติธรรม และ สหธรรม ซึ่งไดกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู ใน
อาณาบริ เวณตาง ๆ ของโลก ทําให ผู คนเดินทางเขาไปชม ตอมาเมื่อมีการสรางเส นทางเชื่อ มโยง
สถานที่ตาง ๆ เหลานั้น จึงทําใหเกิดเป็นเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเวลาตอมา
สรุปที่มาของแนวคิดเสนทางการทองเทียวทางวัฒนธรรมมีที่มาจากแนวคิดองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรม องค์ประกอบดังกลาวสวนหนึ่งไดกลายมาเป็นวัฒนธรรมซึ่งจําแนกไดเป็น ๔ ประเภท
คือ ๑) วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ๒)
คติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา
ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น ๓) เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่
คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่ง
มีการปฏิบัติสื บ ตอกัน เรื่ อยมา ๔) สหธรรม ไดแก วัฒ นธรรมที่เป็นมารยาททางสั งคมซึ่งใชติดตอ
สัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เชน การเคารพตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ
การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล สถานที่ตาง ๆ เป็นตน สิ่ง
เหลานี้ไดกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในสังคมและอาณาบริเวณตาง ๆ ของ
โลก ทําใหผูคนเดินทางเขาไปทองเที่ยว ตอมาเมื่อมีการสรางเสนทางเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ เหลานั้น
จึงทําใหเกิดเป็นเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเวลาตอมา

๒.๒.๒ ความหมายของเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
คําวา “ทางหรือเส นทาง” มีความหมายวา ที่สํ าหรับเดินไปมา แนวหรือพื้นที่
สําหรับใชสัญจร เชน ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางเดินรถ ทางเทา ทางขาม ทางรวม ทางแยก ทาง
ลาด ทางโคง เป็นตน สวนคําวา “ทองเที่ยว” มีความหมาวาเที่ยวไป ดังนั้น “เสนทางการทองเที่ยว”
จึงมีความหมายวา “ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาทั้งในทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ทางเดินรถ ทางเทา
ทางขาม ทางรวม ทางแยก ทางลาด หรือ ทางโคง” เป็นตน เกี่ยวกับความหมายของการทองเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมนี้แบงเนื้อหาในการศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) ความหมายเสนทางการ
ทองเที่ยวทางศาสนา และ ๒) ความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจะไดนําเสนอดังนี้
๒.๒.๒.๑ ความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา ประเด็นที่ตองทําความ
เขาใจกอน คือ ความหมายการทองเที่ยวคืออะไร และ ความหมายการทองเที่ยวทางศาสนาคืออะไร

๒๘

สุพัตรา สุภาพ, สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี , (พิมพ์ครั้งที่ ๖.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๓๑), หนา ๑๐๗-๑๐๘.

๔๒
เมื่อเขาใจในสองประเด็นชัดเจนแลวก็จะทําความเขาใจความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา
ไดงายขึ้น รายละเอียดของความหมายการทองเที่ยวและการทองเที่ยวทางศาสนามีดงั ตอไปนี้
๑) ความหมายการทองเที่ยว เกี่ยวกับประเด็นที่วาการทองเที่ยวคืออะไร จากการ
สืบคนพบวาไดมีผูใหความหมายของการทองเที่ยวไวดังนี้
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ใหความหมายการทองเที่ยววา หมายถึง การเดินทางของบุคคลจาก
สถานที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยูประจําไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม
โดยการเดินทางนั้นไมใชเพื่อประกอบอาชีพโดยตรง มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพักผอน หรือหาความรู
ครอบคลุมถึงการเดินทางเพื่อธุรกิจตราบที่ผูเดินทางยังมิไดตั้งหลักแหลงถาวร และไมไดรับรายได เพื่อ
ยังชีพจากเจาของถิ่นปลายทางดังนั้น จึงกลาวไดวาการทองเที่ยวมีลักษณะการเดินทางตามเงื่อนไข
สากล ๓ ประการ คือ ๑) เป็นการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ๒) เป็นการ
เดินทางดวยความสมัครใจ และ ๓) เป็นการเดินทางดวยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่ไมใชเพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได๒๙
พิมพรรณ สุจารินพงค์ ใหความหมายวา การทองเที่ยว คือ การที่มนุษย์เดินทางออก
จากที่พัก ไปยังสถานที่อื่น ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ และมีการทํากิจกรรมตาง ๆ ในระหวางพักอาศัย
ชั่วคราวในสถานที่ ทองเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์การทองเที่ยว ดังตอไปนี้ ๑) ทองเที่ยวเพื่อพักผอน
หยอนใจ และเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร ๒) เดินทางเพื่อไปประชุมสัมมนา ๓) เดินทางเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เชน การศาสนา การศึกษา เลนกีฬา และรักษาสุขภาพ๓๐
วรรณา วงษ์วานิช ใหความหมายวา การทองเที่ยวมิไดมีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อ
พักผอนหยอนใจ หรือความสนุกสนานเทานั้น แต มีความหมายรวมถึงการเคลื่อนยายของประชากร
จากแหงหนึ่ง ไปสูอีกแหงหนึ่ง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหวางประเทศ
การทองเที่ยวเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ตอกัน มีกิจกรรมร วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีตอกัน
ไดรั บความรู ความสนุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น ฉะนั้น การทองเที่ยวในปัจจุบันจึงขึ้นอยูกับเงื่อนไข
๓ ประการ คือ ๑) เดินทางจากที่อยูอาศัยไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ๒) เดินทางดวยความสมัครใจ
๓) เดินทางดวยจุดหมายใด ๆ ก็ไดที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได๓๑
จากความเห็นตาง ๆ เหลานี้ ทําใหดีขอสรุปความหมายการทองเที่ยว คือ การเดินทางของ
มนุษย์เพื่อการพักผอนหยอนใจจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ในระยะเวลาสั้น ๆ โดยขึ้นอยูกับ
เงื่อนไข คือ ๑) เดินทางจากที่อยูอาศัยไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว ๒) เดินทางดวยความสมัครใจ
๓) เดินทางดวยจุดหมายใด ๆ ก็ไดที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน การเดินทางเพื่อ
การพั กผ อน การเดิน ทางเพื่ อไปชมการแขงขั นกีฬา การเดินทางเพื่ อการศึกษา การเดินทางเพื่ อ
๒๙

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพรส แอนด์
ดีไซน์ จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๕-๖.
๓๐
พิมพรรณ สุจารินพงศ์, มัคคุเทศก์, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
๒๕๔๙), หนา ๕
๓๑
วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หนา ๗.

๔๓
ประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติ การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อน การเดินทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นตน
๒) การทองเที่ยวทางศาสนา เกี่ยวกับประเด็นที่วาการทองเที่ยวทางศาสนาคือ
อะไร จากการสืบคนพบวาไดมีผูใหความหมายของการทองเที่ยวทางศาสนาไวดังนี้
แม ชี ก าญจนา เตรี ย มธนาโชค ได นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ความหมายการท อ งเที่ ย วทาง
พระพุทธศาสนาหรือเชิงศาสนาไว วา หมายถึง การเดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็นหลัก ถือเป็น
การปฏิบัติที่มีมาตั้งแตยุคแรก ๆ เหตุผลในการเดินทางที่แทจริงแลว อาจไมมีการทองเที่ยวเขามา
เกี่ยวของ แตในปัจจุบันการเดินทางลักษณะนี้จะรวมกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา แตมักเป็นความเชื่อในการทํากิจกรรมทางศาสนา ซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางไปสักการะ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ หรือประกอบพิธีกรรม แตนักทองเที่ยวในกลุมนี้ยังใหความสนใจเขาชมความงามหรือเขาไป
พักผอน สงบจิตสงบใจโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพสังคมที่วุนวายในปัจจุบันนี้
การทองเที่ยวเชิงศาสนาครอบคลุมขยายความรวมไปถึงการทองเที่ยวเชิงจิตใจ โดยถือวา
เป็นการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) กลาวคือเป็นการทองเที่ยวที่ประกอบไปดวย
ศรัทธา เป็นการทองเที่ ยวที่ผูเดินทางอาจไปตามลําพังหรือเป็นกลุม เพื่อไปนมัสการสิ่งที่เคารพใน
ศาสนา การเดินทางเผยแพรศาสนาหรือเดินทางเพื่อความสบายใจ ตลอดจนการเดินทางไปยังสถานที่
สําคัญทางศาสนาพุทธของพุทธศาสนิกชน มิใชเป็นเพียงการไปเยือนเทานั้น หากเป็นการปฏิบัติธรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนภายใน จากสิ่งที่ “ไดเห็น และเป็นสิ่งบันดาลใจใหเกิดการเรียนรูแลวเปลี่ยนแปลง เป็น
กระบวนการภายในที่นํ าสู ความตื่นตระหนักรูผ านการปฏิบัติ มากกวาเพียงการไดผ านพบ ทุกการ
เดินทางทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา พึงสรางเสริมใหผูเขารวม ไดคนคุณคาที่แทของสถานที่ แลว
สามารถนํามาเพื่อการขับเคลื่อนเพื่อการคลี่คลายในตน ไมวาจะเป็นเรื่อง ของศรัทธา สูความเอาจริง
เอาจังในการปฏิบัติธรรม ซึ่งการเดินทางในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานับแตครั้งพุทธกาล
รู ป แบบของการท อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาและจิ ต ใจที่ เ กิ ด ในปั จ จุ บั น จํ า แนกออกเป็ น ๒
ลักษณะ คือ ๑) การเดินทางทองเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อความสบายใจ เป็นการเดินทางทองเที่ยวที่อยูใน
ระดับที่ไมลึกซึ้งเทากับอีกรูปแบบหนึ่ง ผูเดินทางทองเที่ยวพึงพอใจเพียงแคไดไปถึง ไดสักการบูชาใน
สถานที่อันศรัทธา ในบางครั้งมีการเนนจํานวนโดยไปใหไดจํานวน สถานที่มาก ๆ อาจจะใชเวลาภายใน
๑ วัน เป็นการทองเที่ยวที่เนนถึงความสบายใจ การแกไขความไมสบายใจ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรื่น
เริงบันเทิงในประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา เชน ทัวร์ไหวพระ ๙ วัด ทัวร์ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งในและตางประเทศ การแสวงบุญ ไหวพระทําบุญ ในสถานที่ตาง ๆ เชน แสวงบุญเขาคิชกูฏ งานบุญ
บั้งไฟพญานาค งานแหเทียนพรรษา งานชักพระ เป็นตน ๒) การเดินทางทองเที่ยวเชิงศาสนาเพื่อ
ยกระดับจิตใจ เป็นการเดินทางทองเที่ยวที่ลึกซึ้ง ไมฉาบฉวย มากกวาการไปกราบไหวบูชาเพื่อพบเห็น
หรือขอพร มีความใฝุรู ศึกษา แสวงหาความรู เกิดแงคิด เกิดขอธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจให
ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปหรือในระดับที่ลึกซึ้งมาก คือการเดินทางไปเพื่อเรียนรู ปฏิบัติ ในสถานที่ ที่ใดที่หนึ่งใน
ระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นระยะเวลาชวงสั้น ๓-๕ วัน หรือ ๗ วัน หรือยาวนานกวานั้น เป็นการสั่งสม
ปัญญาทางศาสนา เพื่อทุกข์ที่ลดลง เชนการเดินทางทัศนศึกษาเที่ยวไปในสถานที่ทางศาสนาตาง ๆ

๔๔
การเดินทางไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ตาง ๆ๓๒ ตามขอมูลที่นําเสนอมานี้ทําใหไดขอ สรุปการทองเทียว
ทางศาสนา คือ การเดินทางของมนุษย์เพื่อการพักผอนหยอนใจจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งใน
ระยะเวลาสั้น ๆ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ ทองเที่ยวในแหลงวัฒ นธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากศาสนา เชน
วัฒนธรรมซึ่งมีที่มาจากองค์ประกอบของแตละศาสนา เชน ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสน
สถาน ศาสนพิธี และ ความศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิล ปวัตถุ
รวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ เป็นตน เมื่อนําความหมายการทองเที่ยวทางศาสนา
ไปเชื่อโยงกับความหมายเสนทางการทองเที่ยวซึ่งไดเคยนําเสนอไวแลวกอนหนานี้สามารถนํามาสรุป
เป็นความหมายเสนทางศาสนาไดดังตอไปนี้
สรุปความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา หมายถึง ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมา
ของมนุษย์ เพื่อการพักผอนหยอนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดย
เส น ทางการท อ งเที่ย วทางศาสนามี ก ารเชื่ อมโยงกับ แหล ง ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมซึ่ ง มี ที่ม าจาก
องค์ประกอบของศาสนา เชน ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นดวย เป็นตน
๒.๒.๒.๒ ความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเด็นที่ตองทําความ
เขาใจกอน คือ ความหมายการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมคืออะไร เมื่อไดเขาใจในประเด็นนี้ชัดเจนแลวก็
จะทําความเขาใจความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดงายขึ้น เกี่ยวกับความหมายการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมนี้ไดมีผูนําเสนอไวในที่ตาง ๆ ซึ่งสืบคนมาไดดังนี้
ไกรฤกษ์ ปิ่ น แก ว ได นํ า เสนอความหมายของการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมไว ว า เป็ น
การศึกษาหาความรูในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการ
บอกเลาเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผานทางประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรม องค์ความรู และการใหคุณคาของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณคาหรือสภาพแวดลอม
อย างธรรมชาติ ที่ส ามารถแสดงออกให เ ห็ นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ไดรับ จากธรรมชาติ
สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยูของคนในแตละยุคสมัยไดเป็นอยางดี ไมวาจะเป็น
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ในยุคปัจจุบัน การแขงขันในตลาดโลกไดให
ความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเป็นสวนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนจําหนายเพื่อสราง
ความแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค์ ( Creative Economy) ที่
กําลังมาแรง ผูอานคงจะเริ่มมีคําถามในใจวาแลวการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คืออะไร การทองเที่ยว
แบบไหนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเทศตางๆในโลกมีนโยบายอยางไรกับรูปแบบการทองเที่ยว
ดังกลาว ตางประเทศ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ตางสนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรม
มรดกทางประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรม และสัมผัสวิถีชีวิต ความเป็นอยูของคนในประเทศ
นั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงาน

๓๒

กาญจนา เตรียมธนาโชค, “การท่องเที่ยวสู่แดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ”. รายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐, หนา ๑๔-๑๕.

๔๕
ฝีมือที่เกิดจากภูมิปั ญญาของคนในประเทศนั้น การทองเที่ยวในลั กษณะดังกล าวเราเรียกวา การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม๓๓
นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ไดนําเสนอความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไววา คําวา
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กําหนดขึ้นมาอยางชัดเจนในการประชุมสภาโบราณสถานระหวางประเทศ
(International Council on Monuments and Sites: ICOMOS) ที่เมืองออกซ์ฟอร์ดประเทศ
อัง กฤษ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ตั้ง แต นั้ น เป็ น ตน มานั กวิ ช าการได ใ ห ค วามหมายของการท อ งเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมไวอยางหลากหลาย อยางไรก็ตามความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ ลวนมี
จุดเนนในทํานองเดี่ยวกันคือ “รูปแบบการทองเที่ยวที่นัก ทองเที่ยวไดรับแรงดลใจหรือสิ่งกระตุนให
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพื่อสังเกต เรียนรู มีประสบการรวม และตระหนักคุณคาวัฒนธรรม
ของชุมชนในจุ ดหมายปลายทางนั้ น ซึ่งครอบคลุ มถึงงานสรางสรรค์ ประเพณีขบธรรมเนียม และ
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้นักท องเที่ยวและคนในชุมชนตองเคารพ เรียนรู
และเขาใจวัฒนธรรมของกันและกันเพื่อใหเกิดมิตรภาพและสันติภาพระหวางชุมชนอยางยั่งยืน ”๓๔
จากขอมูลที่นําเสนอไวนี้ทําใหสรุปความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดวา หมายถึง การ
เดินทางของมนุษย์เพื่อการพักผอนหยอนใจจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งในระยะเวลาสั้น ๆ
เพื่ อ ชมแหล ง วั ฒ นธรรมทั้ ง ที่ เ ป็ น ด า นวั ต ถุ ธ รรม ได แ ก วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย สี่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ดานคติธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต
สว นใหญเป็ น เรื่ องของจิตใจไดมาจากปรัช ญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น ดานเนติธ รรม ไดแก
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผน
อยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา หรือ ดานสหธรรม
ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบัติ เป็นตน เมื่อนําความหมายการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไปเชื่อโยงกับความหมายเสนทางการ
ทองเที่ยวซึ่งไดนําเสนอไวแลวกอนหนานี้สามารถนํามาสรุปเป็นความหมายเสนทางวัฒนธรรมไดดังนี้
สรุปความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไป
มาของมนุษย์เพื่อชมแหลงวัฒนธรรมทั้งที่เป็น ดานวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ดานคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนิ นชีวิต
ส ว นใหญ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต ใจได ม าจากปรั ช ญา ศาสนา หรื ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเนติ ธ รรม คื อ
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผน
อยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา หรือ ดานสหธรรม
๓๓

2018.

๓๔

ไกรฤกษ์ ปิ่นแกว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, <http://tourism-dan1.blogspot.com>, July

นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, กลยุทธ์การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ใน บทความนาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม”
วั น ที่ ๑๘-๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารวชิ ร านุ ส รณ์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ , < https://www.tcithaijo.org/index.php/abc/article/download/54197/44987>, July 2018.

๔๖
คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบัติ เป็นตน

๒.๒.๓ หลักการสาคัญแนวคิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ได เ คยกล าวมาแล ว ว าการท อ งเที่ ย วหมายถึง การเดิ นทางของมนุษ ย์ เ พื่ อ การ
พักผอนหยอนใจจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งในระยะเวลาสั้น ๆ โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไข คือ
เดินทางจากที่อยูอาศัยไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว การ เดินทางดวยความสมัครใจ เดินทางดวย
จุดหมายใด ๆ ก็ไดที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได เชน การเดินทางเพื่อการพักผอน การ
เดินทางเพื่อไปชมการแขงขันกีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การ
เดิน ทางเพื่ อเยี่ ย มเยื อนญาติ การเดิน ทางเพื่ อเยี่ย มเยื อนเพื่อ น หรือ การเดิ นทางเพื่อ แลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรม เป็นตน ดังนั้นหลักการสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดของเสนทางการทองเที่ ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นการสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ ๕ ประการ (๕A Model) โดย เทิดชาย ชวยบํารุง ไดนําเสนอไว
ซึ่งคณะผูวิจัยไดสืบคน และนํามาสรุปไวดังตอนี้ คือ ๑) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ๒) สิ่งอํานวยความ
สะดวก (Amenities) ๓) การเขาถึง (Accessibility) ๔) กิจกรรม (Activity) ๕) การบริการเสริม
ทางการทองเที่ยว (Ancillary Services)๓๕ แตละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๒.๒.๓.๑ สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) แหลงทองเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวหรือมีลักษณะชวนใจ มีเสนห์เฉพาะตัว เชน แหลงทองเที่ยวดานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต โดยสวนใหญการนําเสนอประวัติศาสตร์ในรูปของทรัพยากรการทองเที่ยวจะอยูในรูปของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นตน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ
กับสิ่งเหลานี้ คือ ๑) สงคราม เชน สะพานขามแมน้ําแคว ตั้งอยูที่ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นสะพานที่สําคัญของเสนทางรถไฟสายมรณะ สรางขึ้น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพญี่ปุนไดเกณฑ์เชลยศึกฝุ ายสั มพันธมิตรไดแก ทหารอังกฤษ
อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา และนิวซีแลนด์ ประมาณ ๖๑,๗๐๐ คน และกรรมกรชาวจีน ญวน
ชวา มลายู ไทย พมา อินเดีย อีกจํานวนมาก มากอสรางทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเสนทาง
ผานไปสูประเทศพมา ซึ่งเสนทางชวงหนึ่ง จะตองขามแมน้ําแควใหญ จึงตองมีการสรางสะพานขึ้น การ
สรางสะพานและทางรถไฟสายนี้ เต็มไปดวยความยากลําบาก ความทารุณของสงครามและโรคภัย
ตลอดจนการขาดแคลนอาหาร ทําใหเชลยศึกหลายหมื่นคนตองเสียชีวิตลง เป็นตน ๒) โบราณสถาน
ศาสนา เชน ปราสาทหินพิมายในจั งหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพิมายคงเริ่มสรางขึ้นสมัย พระเจาสุ
ริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็น
แบบบาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ไดถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทาง
ศาสนาพุทธในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ นอกจากนี้ยังมีราณสถานศาสนาอื่น เชน ปราสาทหินเขาพนม
รุงในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุมปราสาทหินตาเมือนในจังหวัดสุรินทร์ และปราสาทหินเขาพระวิหารในจังหวัด
๓๕

เทิดชาย ชวยบํารุง, การท่องเที่ยวไทยนานาชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๑. (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาการทองเที่ยวไทย ๒๕๕๑), หนา ๑๑.

๔๗
ศรีสะเกษ เป็นตน ๓) บุคคลสําคัญหรือสถานที่เกี่ยวของกับบุคคลสําคัญ เชน อนุสาวรีย์ทาวสุรนารี ใน
จังหวัดนครราชสีมา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ตั้งอยูบริเวณวง
เวียนสี่แยกถนนสายบุรีรัมย์-สตึก สรางขึ้นในปี ๒๕๓๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแกพระมหากษัตริย์รัชกาล
ที่ ๑ ซึ่งเป็นผูกอตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก โดยอนุสาวรีย์มีขนาดเทา
ครึ่งขององค์จริงและฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณี ประทับอยูบนคอชางศึก หลอ
ดวยโลหะสัมฤทธิ์ ตั้งอยูบนฐานกวาง ๔ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร และสูง ๑๐ เมตร อนุสาวรีพระยา
สุรินทร์พักดีศรีณรงค์จางวางในจังหวัดสุรินทร์ เป็นตน พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจา
เมืองประทายสมันต์ (เมืองสุรินทร์) ทานแรกเป็นผูวางรากฐานการกอตั้งเมืองสุรินทร์ ในสมัยอยุธยา มี
ชาวไทยพื้นเมืองกลุมหนึ่งที่เรียกตนเองวาสวยหรือกวยหรือกูย เป็นกลุมชนที่มีความรูความสามารถใน
การจับชางปุามาเลี้ยงไวใชงานในเขตจังหวัดสุรินทร์ ตอมาในปี พ.ศ.๒๓๐๒ มีชางเผือกแตกโขงออก
จากเมืองหลวงหนีเขาปุา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (สมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์) แหงกรุงศรี
อยุธยาไดโปรดเกลาฯ ใหติดตามชางเผือก เชียงปุมซึ่งเป็นหัวหนาชาวกูยที่มาตั้งถิ่นฐานอยูที่บานเมืองที่
ไดชวยเหลือในการติดตามชางเผือก เชียงปุมจึงไดโปรดเกลาฯ ใหเป็นหลวงสุรินทรภักดี ใหปกครอง
หมูบานเดิมขึ้นตรงตอเมืองพิมาย เป็นตน ๔) ชนชั้นการปกครอง (รัฐบาลหรือพระมหากษัตริย์) เชน
พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยูในตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา อยูหางจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศใตประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เป็นพระราชวังเกาแกที่สรางในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา สรางขึ้นโดยสมเด็จพระเจาปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใชเป็นสถานที่
ที่ทรงใชประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แหงกรุงศรีอยุธยา เป็นตน
๒.๒.๓.๒ สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ที่พัก รานอาหาร สถานที่ออกกําลังกายสถานบันเทิง หางสรรพสินคา
ตลอดจนมีบ ริ การให ขาวสารขอมูล กับนักทองเที่ยว บริการตาง ๆ เหล านี้ถือเป็นสิ่ งอํานวยความ
สะดวกสบายที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเดินทางมาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเหลานั้นไดมากขึ้น
๒.๒.๓.๓ การเขาถึง (Accessibility) มีเสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
สะดวกสบาย เนื่องการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกสถานที่เที่ยว
ของนักทองเที่ย ว เพราะทําใหนั กทองเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ ไดอยาง
สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ไมวาจะเดินทางโดยเสนทางบกดวยรถยนต์มีสถานีขนสงผูโดยสารหรือ
รถไฟ ทางน้ํา มีเรือ มีทาเทียบเรือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกตาง ๆ หรือทางอากาศ มีทาอากาศ
ยานที่ทันสมัย มีสานการบินเขาออกมาก ระเบียบการใหบริการเขาออกสะดวกสบาย ไมเป็นอุปสรรค
กับการเดินทางทองเที่ยวและมีความยืดหยุนมากขึ้น
๒.๒.๓.๔ กิจกรรม (Activity) สถานที่ทองเที่ยวมีกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย
และกิจกรรมเหลานั้นสามารถตอบสนองความตองการของนักทอ งเที่ยวได ในระหวางที่นักทองเที่ยว
อยูในสถานที่ทองเที่ยวนั้นสามารถเขารวมในกิจกรรมเหลานั้นไดอยางสะดวกสบาย เชน งานประเพณี
วิถีชีวิตความของคนในชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา เป็น
ตน ตัวอยางของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในประเภทนี้ไดแก งานยาโมหรื องานฉลองวัน
แหงชัยชนะของทาวสุรนารีซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๓ เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์ทาวสุรนารีและสนามหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง

๔๘
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ของทุกปี งานแสดงชางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะ
จัดขึ้นในระหวางอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และประเพณีแซนโฎนตาหรือวันสารท
ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ของทุกปี งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะ
เกษซึ่งจะจัดขึ้นในชวงเดือนมิถุนายนของทุกปี และประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ของทุกปี เป็นตน
๒.๒.๓.๕ การบริการเสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary Services) เป็นบริการ
เพิ่มเติมใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ เชน อินเตอร์เนต สถานที่ใหบริการโทรศัพท์ โรงพยาบาล
ธนาคาร ไปรษณีย์ หองน้ําสาธารณะในสถานที่ทองเที่ยว รถรับสง เป็นตน หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานที่ทองเที่ยวตองดําเนินการจัดใหมีสิ่งตาง ๆ เหลานี้เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวใหไดรับบริการเสริมทางการทองเที่ยวที่ดีซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
สรุปหลักการสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดของเสนทางการทองเที่ ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นการสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ ๕ ประการ (๕A Model) ดังนี้ คือ ๑) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ๒) สิ่ง
อํานวยความสะดวก (Amenities) ๓) การเขาถึง (Accessibility) ๔) กิจกรรม (Activity) ๕) การ
บริการเสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary Services) เป็นตน

๒.๒.๔ ประเภทเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
รูปแบบการทองเที่ยวในประเทศไทย มีหลากหลายประเภทเนื่องดวย ทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวของประเทศมีจํา นวนมาก เชน ๑) รูปแบบการทองเที่ยวในแหลง ธรรมชาติไดแก
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงนิเวศธรณีวิทยา การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิง
ดาราศาสตร์ เป็ นตน ๒) รู ปแบบการทองเที่ยวในแหล งวั ฒ นธรรม ไดแก การทองเที่ยวเชิง
ประวัตศิ าสตร์ การทองเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท เป็นตน ๓)
รูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ ไดแก การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษา
การทองเที่ยวเชิงศาสนา การทองเที่ยวเพื่อศึกษากลุมชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุมนอย การทองเที่ยว
เชิงกีฬา การทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์การ เป็นตน
ไกรฤกษ์ ปิ่นแกว ไดนําเสนอวา ประเทศตาง ๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในการสรางรายไดใหกับประเทศของตนอยางมหาศาล จึงนําวัฒนธรรมมาเป็นสวนหนึ่ง
ในกลยุทธ์ของประเทศ เชน ประเทศเกาหลีไดมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระที่สนับสนุนภาคเอกชนในการ
สงออกสินคาวัฒนธรรมซึ่งเราจะเห็นโฆษณาการทองเที่ยวของเกาหลีที่เนนการสัมผัสวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี รวมถึง การโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ ซีรี่ต างๆของเกาหลี ในขณะที่ประเทศสิ งค์ โ ปรก็
พยายามใชความหลากหลายของเชื้อชาติ เป็นจุดขายในการทองเที่ยวเชนกัน ภายใตแนวคิดที่วา
Uniquely Singapore โดยมีการฟื้นฟูแหลงวัฒนธรรมดังเดิมของคนสิงค์โปรเชื้ อชาติจีน อินเดียและ
มลายูในประเทศใหเป็นสถานที่ทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประกอบดวยสิ่งดึงดูดการ
ทองเที่ยวหลัก ดังนี้ คือ ๑) ประวัติศาสตร์และรองรอยทางประวัติศาสตร์ ๒) โบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์ ๓) งานสถาปัตยกรรมเกาแกดั้งเดิม ๔) ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้น
และแกะสลัก ๕) ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา ๖) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ ๗)

๔๙
ภาษาและวรรณกรรม ๘) วิถีชีวิต เสื้อผาเครื่องแตงกาย อาหาร ๙) ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน
เทศกาลตาง ๆ ๑๐) ลักษณะงานและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทองถิ่นที่นํามาใชเฉพาะทองถิ่นนานา
ประเทศกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นตน๓๖
สรุปแนวคิดที่ไดจากรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมดังกลาวสามารถนํามา
จัดเป็นประเภทเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม แบงออกเป็น ๓ กลุม ดังนี้
๒.๒.๔.๑ เสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึง
การสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา รวมถึง สถานที่ห รืออาคารสิ่ งกอสรางที่มีอายุเกาแกห รือเคยมี
เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร์ เช น โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางที่มีคุณคา
ทางดานศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ เชน ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ แหลงโบราณคดีเมือง
เสมา ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีปราสาท
หินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ โบราณคดีแหลงเตาเผาโบราณ
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีปราสาทหินเขาพนมรุง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีกลุมปราสาทตาเมือน อําเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ แหลงโบราณคดีปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตน
๒.๒.๔.๒ เสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional
tourism) สรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและ
คุณคาทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษไดสรางสมและ ถายทอดเป็นมรดกสืบทอด
กันมา แหลงทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิถีชีวิตความ เป็น อยูของผูคน การแสดง
ศิล ปวัฒ นธรรม สิ น คาพื้ น เมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผ า เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรื อ
ศิลปวัตถุ กลุมปราสาทหินที่มีอยูในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
งานประเพณียาโมหรื องานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุรนารี ของจังหวัดนครราชสีมา งานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์ งานแสดงชางและประเพณีแซนโฎนตาหรือวันสารทของจังหวัดสุรินทร์
งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี วิถีชีวิตชน
สามเผา คือ วิถีชีวิตชนเผาเขมร วิถีชีวิตชนเผากูย วิถีชีวิตชนเผาลาว ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นตน
๒.๒.๔.๓ เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา(Religion tourism) หมายถึง ที่
สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทางศาสนา
โดยเส น ทางการทองเที่ ย วทางศาสนามีการเชื่อ มโยงกับแหล งทองเที่ยวทางวัฒ นธรรมซึ่งมีที่จ าก
องค์ประกอบของศาสนา ไดแก ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ ความ
ศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นดวย เชน ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน
๓๖
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ไกรฤกษ์ ปิ่นแกว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, < http://tourism-dan1.blogspot.com/>,
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ศาสนาที่นับถือผี ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ปรากฏตามกลุมปราสาทใน
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เป็นตน วัด วิหาร พระพุทธรูป หรือ
พระสงฆ์ ที่ชาวพุทธมีความเลื่อมใสศรัทธา เชน พระเจาใหญวัดหงส์ บานศีรษะแรด ตําบลมะเฟือง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พระเจาใหญอินทร์แปง พระพุทธรูปสําคัญของวัดมหาวนาราม ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน หลาวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร ตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีม า หลวงปูุผ าด ฐิติปญฺโญ วัดบานกรวด อ.บานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ หลวงปูุดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลวงปูุ
เครื่อง สุภทฺโท วัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หลวงปูุชา สุภทฺโท วัดหนอง
ปุาพง ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน

๒.๒.๕ วิธีการแนวคิดเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในวัน ที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การประชุ มระดับโลกขององค์การการ
ทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติและองค์การยูเนสโกวาดวยเรื่องวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ในหัวขอ
เรื่อง “ การสรางความเป็นหุนสวนใหม” UNWTO/UNESCO World Conference on Tourism
and Culture: “Building a new Partnership” ณ จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ที่ประชุมไดมี
การกลาวถึงการสรางความรวมมือกันสองดาน คือ ดานการทองเที่ยวและดานวัฒนธรรม เพื่อใหเอื้อ
ประโยชน์แกกันและกันทั้งในมิติดานนโยบายและการนําไปปฏิบัติ รวมถึงการวางแผนการสรางการ
ทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชการทองเที่ยวเป็นเครื่องมือสรางการรับรูและเพิ่มคุณคาใหกับมรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Heritage) โดยไดมีการหยิบยกตัวอยางการสรา งเสนทางสายวัฒนธรรม
(Heritage Route) ที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องนี้ พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์
พนักงานวางแผนกองวิจัยการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งไดเป็นผูเดินทางเขารวม
ประชุมครั้งนี้ดวยและไดสรุปรายงานสาระสําคัญจากที่ประชุมไวอยางนาสนใจดังนี้
เสนทางสายวัฒนธรรม หรือ Heritage Route เป็นเสนทางการเดินทางที่เชื่อมตอแหลง
ทองเที่ยวที่มีลักษณะหรือความเป็นมาที่ของเกี่ยวกัน อาจจะดวยรูปแบบ ของสถาปัตยกรรมรูปแบบ
เดียวกัน หรื อเป็น แหล งกระบวนการผลิ ตเดียวกัน แตใจความสํ าคัญของการรวมตั ว กันของแหล ง
ทองเที่ยวเหลานั้นเป็น เสนทางสายวัฒนธรรมคือการเชื่อมโยงความเป็นมาของแหลงตาง ๆ ใหเกิด
เป็นเรื่องราว (Theme) เพื่อใหเกิดความสนใจจากนักทองเที่ยว ยกตัวอยาง เชน การเชื่อมโยงเสนทาง
สายไหม (Silk Road) ที่มีความสําคัญทางการคา มาแตอดีต ระยะทางกวา ๕,๐๐๐ กิโลเมตร โดย
องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห ง สหประชาชาติ หรื อที่ เ รารู จั ก กัน ดี ใ นชื่ อ ของ
องค์การ ยูเนสโก ไดประกาศใหเสนทางสายไหมเป็นเสนทางสายวัฒนธรรม โดยผนวกเอามรดกโลก
ทางวัฒนธรรมไวในเสนทางดังกลาวทั้งสิ้น ๓๓ แหลง ผานประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียและยุโรป
การนําเอาแหลงผลิตสินคาชนิดเดียวกันมาสรางเรื่องราว เพื่อดึงความสนใจก็สามารถพบ
ได เชน การพัฒ นาความรว มมือของกลุม ประเทศผูผลิ ตอําพันในการสรางเส นทางเชื่อมโยง และ
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นําไปสูความรวมมือ ในการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด ไมใชเพียงแคดานการท องเที่ยว แตรวมถึง
ชองทางในการขายสินคาผานสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวและผูบริโภค
ไดเป็นอยางดี ทั้งนี้ จากการประชุม World Conference on Tourism and Culture ไดมีประกาศ
ปฏิญญาเสียมเรียบ (Siem Reap Declaration) โดยมีใจความสําคัญสวนหนึ่งชี้ใหเห็นถึงความ สําคัญ
ในการสรางความรวมมือระหวางเสนทางสายวัฒนธรรมทั้งสิ้น ๕ ขอ ดังนี้ ๑) การสรางความรวมมือ
ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ในการสรางความเชื่อมโยงของ โบราณสถาน รวมถึงมรดกโลกที่ไดขึ้น
ทะเบียน โดยยูเนสโก ใหเกิดเป็นเสนทางทองเที่ย ว และ เสนทางเชื่อมตอ หรือเสนทางการแขงขัน
๒)สรางเครือขายระดับภูมิภาคหรือระดับสากลระหวางองค์กรภาครัฐดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
รวมถึงหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน การตางประเทศ การคมนาคม และการตรวจคน
เขาเมือง เป็นตน ๓) สรางระบบการจัดการและความรวมมือระหวางพรมแดนในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ เพื่อยืนยันมาตรฐานและความมั่นคงของ ประสบการณ์ที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการ เดิน
ทางผานเสนทางสายวัฒนธรรม ๔) ดูแลระบบการจัดการ การพัฒนาทางการทองเที่ยวและกิจกรรม
การตลาด ตลอดเสนทางสายวัฒนธรรม และ ๕) สรางความเชื่อมั่นวาชุมชนทองถิ่นจะมีสวนรวมใน
ฐานะผูถือผลประโยชน์รวม ในการกอตั้งและบริหารจัดการการทองเที่ยวผาน เสนทางสายวัฒนธรรม
จากการกําหนดเสนทางสายวัฒนธรรมดังกลาว การสรางเสนทางเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ดูจะเป็น อีกหนึ่งเครื่องมือทางการทองเที่ยวในการสรางสินคา เพื่อเสนอขายแกนักทองเที่ยวในภูมิภาค
ซึ่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความ
เชื่อมโยงกัน ทั้งในทางสถาปัตยกรรมและจุดประสงค์ในการสราง คือสรางเพื่อเป็นการใชประโยชน์เชิง
ศาสนา ดังจะเห็นไดจากรูปแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา และสถาปัตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจาก
อารยธรรมขอม เป็นตน ทั้งนี้ เมื่อเกิดการรวมตัวกันของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเปิดเสรีการเดินทางภายในภูมิภาค การทองเที่ยวเชื่อมโยงจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการทอง
เทีย่ วในการสรางสินคา ตามรอยของวัฒนธรรม สืบเนื่องจากการประชุม World Conference on
Tourism and Culture ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งล้ําคาของแต
ละทองที่ และวัฒนธรรมเหลานี้ ลวนเป็นสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ เพื่อเรียนรู
และซึมซับความแตกตางทางวัฒนธรรม ที่เขาเหลานั้นไมสามารถพบไดในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น การ
นําเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายหลัก จึงเป็นสิ่งที่ผูดูแลดานการทองเที่ยวของแตละประเทศใหความ
สําคัญเป็นลําดับตน ๆ
ในปัจจุบันการทองเที่ยวเชื่อมโยงมีการพูดถึงอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมทองเที่ยว แต
ประเด็นมุงเนนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงจะพุงไปที่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตลอดเสนทางการเดินทางมากกวาการสรางเรื่องราวและผูกแหลงทองเที่ยวที่มี
ลักษณะเดียวกัน เพื่อขายรวมกัน การสรางเรื่ องราวของเสนทางจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาและ
นําเสนอใหกับนักทองเที่ยวอยางเป็นจริงเป็นจัง หากตองการใชการทองเที่ยวเชื่อมโยงเป็นจุดขาย

๕๒
ทางการทองเที่ยวในภูมิภาค ยกตัวอยางเชน การนําเสนทางพุทธศาสนามาใชเป็นจุดขายของเสนทาง
สายวัฒนธรรม โดยกําหนดเสนทางผานมรดกโลกที่ไดขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก เชน กลุมเมือง
โบราณอาณาจักรพยูในประเทศพมา เมืองประวัติศาสตร์อยุธยาและเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย ใน
ประเทศไทย เมืองหลวงพระบางในประเทศลาว เมืองพระนครหรือที่รูจักกันในนามของ นครวัด ของ
ประเทศกั มพู ช า เป็ น ตน การเชื่ อมโยงเส น ทางผ านแหล ง ท อ งเที่ ย วดั ง กล า ว ในปั จ จุบั น ไดมี ก าร
พัฒนาการเชื่อมโยงอยูแลว ผานเสนทางตาง ๆ เชน เสนทาง East-West Corridor (เชื่อมตอประเทศ
ไทย-ลาว-เวียดนาม) เสนทาง New Trade Line (เชื่อมตอประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม) เป็นตน แต
ไมไดมีการผูก เรื่ องราวของแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดการเพิ่มมูลคาใหเกิดความ
นาสนใจใหแกนักทองเที่ยว ทําใหกระแสการทองเที่ยวเชื่อมโยงจึงยังไมเป็นที่สนใจของนักทองเที่ยวทั้ง
ในและนอกภูมิภาคมากนัก
อยางไรก็ตาม การจะพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงที่มีประสิ ทธิภาพ จะตองเกิดจากการ
รวมมือกัน ของหลาย ๆ ภาคสว น ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องทางการเดินทาง
รวมถึงการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการเดินทางผานแดน จากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งโดยใชเวลานอยที่สุด ทั้งนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดทําการสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเดินทาง เชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบาน พบวา ปัญหา สวนใหญมักเกิดจาก
ความไมสะดวกในเรื่องเอกสารผานแดน และการเชื่อมตอจากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง
จึงทําให ขาดความคลองตัวในการเดินทาง ทั้งนี้ หากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานสนใจในการ
พัฒนาเสนทางสายวัฒนธรรมและนํามาใชใหเป็นรูปธรรม การพิจารณาแกไขปัญหาตาง ๆ จึงเป็นสิ่งที่
ควรพิจารณาในลําดับแรก ๆ เพื่อปรับปรุงจุดออนในการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยง
ในแงของการตลาด การนําเสนอสินคาทางการทองเที่ยวคงไมสามารถนํา เสนอขายตอ
นักทองเที่ยวได หากดําเนินการเพียงมิติเดียวแตตองสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาโดยการเสริมแตง
เรื่องราวใหเกิดคุณคา และชี้ใหนักทองเที่ยวเห็นความสําคัญเพื่อใหเกิดความตองการในการเดินทาง
ทั้งนี้ กลุมประเทศลุมแมน้ํ าโขงเป็นกลุมประเทศที่มีลัก ษณะคลายคลึ งกัน ซึ่งในอดีตกาลประเทศ
เหลานี้เคยถูกควบรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน จึงไมแปลกที่วัฒนธรรมจะคลายคลึงมากจนบางครั้งไม
สามารถแยกออกจากกันได วัฒนธรรมเหลานี้ถือเป็นมูลคาที่สามารถใชเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจาก
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกใหหันมาสนใจและเดินทางมาทองเที่ยวในภูมิภาค ประโยชน์ที่ไดคงไมไดจํากัดอยู
แคป ระเทศใดประเทศหนึ่ งแตก ระจายไปยัง ทุก ภาคส ว น ซึ่ง การกระจายรายไดนี้นั บเป็ นอีก หนึ่ ง
เปูาประสงค์ขององค์การการทองเที่ยวโลกที่ตองการใชการทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน อัน
จะนําไปสูการลดปัญหาความยากจนอีกดวย๓๗
๓๗

พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์, เส้นทางสายวัฒนธรรม, < http://www.etatjournal.com/web/menuread-tat/menu-2015/menu-32015/666-32015-heritage-route>, July 2018.

๕๓
สรุปวิธีการแนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไดจากการประชุมนี้
คื อ การสร า งความร ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ ในการสร า งความเชื่ อ มโยงของ
โบราณสถาน รวมถึงมรดกโลกที่ไดขึ้นทะเบียน โดยยูเนสโก ใหเกิดเป็นเสนทางทองเที่ยว และ เสนทาง
เชื่อมตอ หรือเสนทางการแขงขัน สรางเครือขายระดับภูมิภาคหรือระดับสากลระหวางองค์กรภาครัฐ
ด า นวั ฒ นธรรมและการท อ งเที่ ย ว รวมถึ ง หน ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง เช น การ
ตางประเทศ การคมนาคม และการตรวจคนเขาเมือง เป็นตน สรางระบบการจัดการและความรวมมือ
ระหว า งพรมแดนในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ เพื่ อ ยื น ยั น มาตรฐานและความมั่ น คงของ
ประสบการณ์ที่นักทองเที่ยวจะไดรับจากการเดินทางผานเสนทางสายวัฒนธรรม ดูแลระบบการ
จัดการ การพัฒนาทางการทองเที่ยวและกิจกรรมการตลาด ตลอดเสนทางสายวัฒนธรรม และ สราง
ความเชื่อมั่นวาชุมชนทองถิ่นจะมีสวนรวมในฐานะผูถือผลประโยชน์รวม ในการกอตั้งและบริหาร
จัดการการทองเที่ยวผานเสนทางสายวัฒนธรรม เป็นตน

๒.๒.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
จากแนวคิดเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไดนําเสนอมาแลว
เป็นการสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ คือ มีสิ่งดึงดูดใจ มีสิ่งอํานวยความสะดวก การเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก
มีกิจกรรมการทองที่มีความหลากหลาย มีบริการเสริมทางการ ตอไปนี้เป็นตัวอยางของการประยุกต์ใช
แนวคิดดังกลาวเพื่อนําไปสูแนวการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กรมการทองเที่ยว ได
ให ความหมายแหล งทองเที่ย วทางวัฒ นธรรมวา หมายถึงแหล งทองเที่ยวที่มีคุณคาทางศิล ปะและ
ขนบธรรมเนีย มประเพณี ที่บรรพบุรุษไดส รางสมและถายทอดเป็นมรดกสื บทอดกันมา แหล ง
ทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูของผูคน การแสดงศิลปวัฒนธรรม
สินคาพื้นเมือง การแตงกายทองถิ่น ภาษา ชนเผา เป็นตน การประยุกต์ใชแนวคิดเสนทางการทอง
เทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ควรคํานึงถึงการ
อนุรักษ์และการใชประโยชน์สิ่งดึงดูดใจ ของแหลงทองเที่ยว เชน วิถีชีวิต ความเชื่อ การแตงกาย
ภาษา อาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งกอสราง รวมถึงการบริหารจัดการดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่ง
อํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การเขาถึงแหลงทองเที่ยว การตลาด และนักทองเที่ยว
ดังนั้น หนวยงานที่เป็นเจาของ หรือผูบริหารแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ควรมีแนวทางการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวดานสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย การเขาถึง
แหลงทองเที่ยว การตลาด และนักทองเที่ยว มีตัวอยางดังนี้
๑) การบริ ห ารจั ด การด า นสิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม เชน งานประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาทองถิ่นภาษา อาหาร สมุนไพร การถายทอดองค์
ความรูแกนักทองเที่ยว เป็นตน ผูมีหนาที่เกี่ยวของควร ใหความสําคัญในการบริห ารจัดการดานสิ่ง
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนได สวนเสีย แนวทางการบริหาร
จัดการดานสิ่งดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (๑) อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต การแตงกาย ความเชื่อ และภูมิปัญญาทองถิ่น (๒) จัดพื้นที่หรือทางเดินหรือทางจักรยานพรอม

๕๔
ปูายสื่อความหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรม (๓) มีบุคลากรที่มีความรูเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ
หรือภูมิปัญญาทองถิ่นใหบริการดานความรูแก นักทองเที่ยวผูประกอบการ และชุมชนรอบแหลง
ทองเที่ยว (๔) การใหความรูดานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาทองถิ่นแกนักทองเที่ยว
(๕) สงเสริมใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสสัมผัสหรือมีสวนรวมในวัฒนธรรม ประเพณีหรือวิถีชีวิตของ
ชุมชน (๖) สรางศูนย์เรียนรูหรือจัดนิทรรศการสื่อผสมดานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ทองถิ่น (๗) สงเสริมใหนักทองเที่ยวไดบริโภคสินคาชุมชน อาหารทองถิ่น สมุนไพร หรือภูมิปัญญา
ทองถิ่น (๘) ควบคุมการสรางสิ่งกอสรางของประชาชน และหนวยงานในพื้นที่ใหสอดคลองกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ของทองถิ่น (๙) สมัครเพื่อรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมของกรมการทองเที่ยว (๑๐) สมัครเขารวมประกวดแขงขันชิงรางวัลดานการทองเที่ยว
๒) การบริหารจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิศูนย์บริการนักทองเที่ยว หองสุขา-หองอาบน้ํา ที่พักเสนทางเดิน
เทาหรือเสนทางจักรยานศึกษาทางวัฒนธรรม ปูายสื่อความหมายเป็นตน ชวยทําใหนักทองเที่ยว มี
ความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจในการมาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ประเทศไทย กําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูพิการ การออกแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ของ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมควรเป็นไปตามแนวคิดอารยสถาปัตย์เพื่อ
สามารถใหบริการนักทองเที่ยว ผูสูงอายุ และผูพิการไดอยางเหมาะสม องค์ประกอบแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒ นธรรม มีดังนี้ (๑) มีศูน ย์บริการที่ให ขอมูลแหลงทองเที่ยวและอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยว (๒) พัฒนาการบริการดานที่พักสําหรับบริการนักทองเที่ยว ไดแก ที่พัก โฮมสเตย์ ใหอยู
ในสภาพที่ดี สะอาด ปลอดภัย และมีจํานวนที่เหมาะสม (๓) จัดพื้นที่หรือลานจอดรถที่เป็นระเบียบ
สะดวก ปลอดภัย และมีจํานวนที่เพียงพอ (๔) จัดทําหองสุขา หองอาบน้ํา ที่สะอาด มีจํานวนที่
เหมาะสม กลมกลืนกับรูปแบบสถาปัตยกรรมทองถิ่น หรือ เป็นไปตามรูปแบบและขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ (๕) จัดการใหบริการสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ เชน ที่จอดรถพิเศษ ทางลาด
หองสุขา รถเข็นนั่ง เป็นตน (๖) จัดเตรียมความพรอมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ไฟฟูา แสง
สวาง และน้ํ าสะอาด (๗) จัดการใหบริการดานสื่ อสารโทรคมนาคม เชน โทรศัพท์ โทรสาร
อินเทอร์เน็ต เป็นตน รวมกับหนวยงาน หรือผูประกอบการที่เกี่ยวของ (๘) จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
จุดนั่งพัก ถังขยะ ปูายบอกทาง และปูายสื่อความหมายบริเวณเสนทางภายใน แหลงทองเที่ยว (๙) จัด
ใหมีรานอาหาร เครื่องดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และราคาที่เป็นธรรม (๑๐) จัดใหมีรานขายของใช
ประจําวัน ของฝาก ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ในทองถิ่น (๑๑) ดูแลในดานรักษาความสะอาดและการ
จัดการขยะมูลฝอยแยกตามประเภทของขยะ (๑๒) ดูแลในการจัดการน้ําเสียและปูองกันไมใหไหลไป
ปนเปื้อนกับแหลงน้ําธรรมชาติ
๓) การบริ ห ารจัด การด านการเขาถึ งแหล งทองเที่ยว แหล งท องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมสวนใหญมักตั้งอยูในเขตชุมชนหรือตัวเมืองสามารถเขาถึงไดงายอยางไรก็ตาม ผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ควรประสานงานหรือดําเนินการในการพัฒนาดานการ
เขาถึงแหลงทองเที่ยวและพื้นที่จอดรถทั้งดานปริมาณ ไดแก จํานวน และความถี่ ในการให บริการของ
ระบบขนสงสาธารณะ รวมถึง คุณภาพในการใหบริการทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การให
บริการที่เป็นมิตร และการกําหนดราคาคาบริการที่เป็นธรรมกับนักทองเที่ยว แนวทางการบริหาร

๕๕
จัดการดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (๑) ดูแลเสนทางหรือถนนเขาสูแหลง
ทองเที่ยวใหอยูในสภาพดีสะดวก และปลอดภัยในการคมนาคม (๒) ติดตั้งปูายบอกเสนทางนําเขาสู
แหลงทองเที่ยวในรัศมี ๒๐ กิโลเมตร ตามทางแยกสําคัญ หรือเสนทางหลัก ของการทองเที่ยว (๓)
กํากับดูแลระบบขนส งสาธารณะให มีจํานวนและความถี่ในการให บริการที่เพียงพอ สะดวกสบาย
ปลอดภัย ในการใชบริการ และกําหนดราคาที่เป็นธรรมกับนักทองเที่ยว (๔) สงเสริมใหบริการดาน
ยานพาหนะในแหลงทองเที่ยวที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมสําหรับนักทองเที่ยว อาทิ จักรยาน รถพลังงาน
ไฟฟูา เรือพาย สัตว์บรรทุก โดยอาจดําเนินการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน หรือ กองทุนสวัสดิการ
เป็นตน
๔) การบริ หารจัดการดานการรักษาความปลอดภัย ผูมีห นาที่ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ ควรดําเนินการในดานการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และทรัพย์สิน เพื่อสราง ความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวในการเดินทางมา
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญอยูใกลแหลงชุมชน แตในชวงฤดูการทองเที่ยวหรืองานประเพณี
อาจมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก อาจทําใหเกิดเหตุ ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักทองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ แนวทางการบริหารจัดการดาน
การรักษาความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (๑) จัดบุคลากรดูแลดานการรักษา
ความปลอดภัย ณ บริเวณทางเขา ลานจอดรถ จุดทองเที่ยว เป็นตน (๒) จัดบุคลากรดูแลดานการปฐม
พยาบาลแกนักทองเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักทองเที่ยว หรือจุดทองเที่ยวที่มี ความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุสูง (๓) จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานที่อยูในสภาพที่ใชงานไดดีและยังไมหมดอายุ
(๔) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่เพียงพอและใชงานไดดี (๕) จัดหาระบบสื่อสาร
สําหรับติดตอขอความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (๖) จัดหาระบบสัญญาณเตือนภัยที่อยูในสภาพ
ที่ใชงานไดดีเชน ไฟไหมน้ําปุาไหลหลาก แผนดินไหว หินดิน โคลนถลม สึนามิเป็นตน (๗) จัดหาระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิดหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (๘) ติดตั้งปูายหรือ
สัญลักษณ์รักษาความปลอดภัยหรือเตือนใหระวังอันตรายในจุดทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง (๙) ติดตั้ง
ราวจับบริเวณทางเดินที่ลื่นหรือพื้นที่สูงชัน (๑๐) ติดตั้งรั้วกั้นพื้นอันตรายหรือบริเวณที่มีความ
เปราะบาง (๑๑) จัดเตรียมเสนทางหนีภัยหรือพื้นที่รองรับการอพยพนักทองเที่ยวกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (๑๒) ซักซอมระบบเตือนภัย การเคลื่อนยายผูปุวย และการบรรเทาสาธารณภัยของ
แหลงทองเที่ยว อยางนอย ปีละ ๑ ครั้ง
๕) การบริหารจัดการดานการตลาด การตลาดแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ควร
เนนการทําใหกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมายไดรูจักตัดสินใจและ เขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวโดยใช
ชองทางการสื่อสารทางการตลาดทั้งที่เป็นของสวนราชการ สื่อมวลชน และ สื่อสังคมออนไลน์ที่
หลากหลาย แนวทางการบริหารจัดการดานการตลาดของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (๑)
จัดทําเว็บไซต์แหลงทองเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ผานเว็บไซต์ของหนวยงานที่เกี่ยวของ (๒) จัดทําการ
สื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลน์ เชน เฟสบุ฿ค ไลน์ ทวิสเตอร์ อินสตราแกรม เป็นตน (๓)จัดทําปูาย
ประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ยวหรือกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณชุมชนหรือเสนทางหลัก ของการ
ทองเที่ยว (๔) จัดทําเอกสาร สิ่งพิมพ์เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจและเสนทางเดินทางสู
แหลงทองเที่ยว (๕) จัดทําการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ ยวไปยังกลุมนักทองเที่ยว

๕๖
เปูาหมายผานสื่อมวลชน ตามความเหมาะสม (๖) บรรจุกิจกรรมของแหลงทองเที่ยวลงในแผนงาน
สงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และของจังหวัด
๖) การบริหารจัดการดานนักทองเที่ยว ในฤดูการทองเที่ยวหรือชวงจัดเทศกาล
ประเพณีอาจมีนักทองเที่ยวเขามายังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นจํานวนมาก บางครั้งอาจ
กอใหเกิดปัญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอม ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาความปลอดภัย หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จัดเตรียมไวไมเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยวและอื่น ๆ ดังนั้นผูมีหนาที่กับ
แหลงทองเที่ยว ควรมีการบริหารจัดการดานนักทองเที่ยวในดานขอปฏิบัติหรือพฤติกรรมการทองเที่ยว
ที่พึงประสงค์ เพื่อชวยธํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงการสรางความประทับใจใหกับ
นักทองเที่ยว และความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ แนวทางการบริหารจัดการดานนักทอ งเที่ยวของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีดังนี้ (๑) การเก็บสถิตินักทองเที่ยว (๒) การจัดทําและประกาศเงื่อนไข
ขอพึงปฏิบัติหรือขอหามของแหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ (๓) การควบคุมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์หรือไมพึงประสงค์ของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ ยว เชน การแตงกาย การสงเสียงดัง การ
ทิ้งขยะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเขารวมกิจกรรมประเพณีในทองถิ่น เป็นตน (๔) การสราง
ความตระหนักถึงคุณคาและรวมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใหกับนักทองเที่ยว (๕) การปลูกฝัง
จิตสํานึกดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (๖) การกําหนดกลุมนักทองเที่ยวเปูาหมาย (๗) การกําหนด
จํานวนนักทองเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับของแหลงทองเที่ยว๓๘
สรุ ป การประยุ ก ต์ ใ ช แ นวคิ ด เส น ทางการท อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ
หนวยงานที่เป็นเจาของ หรือผูบริหารแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ควรมีแนวทางการ
บริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญของแหลงทองเที่ยว ๖ ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานการรักษาความปลอดภัย ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการตลาด และ ดาน
นักทองเที่ยว อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความประทับใจ ที่เหนือความคาดหมายใหกับ
นักทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เป็นตน

๒.๓ แนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
การทองเที่ยวมีผลกระทบหลายดานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
ดังกลาวมีทั้งในดานบวกและลบ เชน ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบในดานบวก คือ ทําใหเกิดรายไดเป็น
เงินตราจากนักทองเที่ยว ทําใหเกิดอาชีพอันเป็นผลมาจากการใหบริการกับนักทองเที่ยว ทําใหเกิดการ
จางงานในภาคธุร กิจการทองเที่ยว ทํารัฐบาลมีรายไดจากการเก็บภาษี คาทําเนียมตาง ๆ ชวยให
ทอ งถิ่ น ภายในประเทศที่ มี นั ก ท อ งเที่ย วเข า ไปเที่ ย วมีร ายได จากการขายสิ น ค าพื้ น เมื อ งและการ
ใหบริการกับนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ผลกระทบในดานลบ คือ ทําใหคาครองชีพของคนในพื้นที่
๓๘

สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว, แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม, หนา ๗๑-๗๕,<https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/430>, July
2019.

๕๗
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทํ า ให มี ค า ใช จ า ยต า ง ๆ ที่ ต อ งนํ า เข า จากต า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการ
นักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นจึงทําใหสูญเสียรายไดสวนหนึ่งออกไปนอกประเทศ รายไดจากภาคธุรกิจ
การทองเที่ยวไมสม่ําเสมอคงที่คือจะเป็นไปตามฤดูกาลการทองเที่ยว เป็นตน ดานสังคม ผลกระทบใน
ดานบวก คือ ทําใหคนในสังคมมีโอกาสไดพักผอน ทําใหเกิดสันภาพและกระตุนความสัมพันธ์อันดีตอ
กันระหวางบุคคลที่เดินทางไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทําให บุคคลเห็นถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของในทองถิ่นตนเอง ทําใหคุณภาพของคนในสังคมดีขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการใหบริการที่มีความสะดวกสบายในแหลงทองเที่ยวและบริเวณใกลเคียง
ชวยเสริมอาชีพใหคนในทองถิ่น การกระจายรายไดไปสูทองถิ่น การจางงาน ทําใหคุณภาพชีวิตคนดีขึ้น
ชว ยลดปั ญหาการอพยพแรงงานเขาไปทํางานในเมืองไดทางหนึ่ง ดว ย ผลกระทบในดานลบ คื อ
ความรูสึกที่ไมดีตอคนในทองถิ่นจากนักทองเที่ยว โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนแปลง การเลือนหายของ
อาชี พ ดั้ ง เดิ ม ในท อ งถิ่ น ก อ ให เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรม การมี ค า นิ ย มผิ ด ๆ จากการเลี ย นแบบ
นักทองเที่ยว ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ เป็นตน ดานสิ่งแวดลอม ผลกระทบ
ในดานบวก คือ ทําใหเกิดการพัฒนาทางภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ดีขึ้น ทําใหกลุมอนุรักษ์หรือเกิ ด
โครงการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย ว ทํ า ให สั ง คมหั น มาใส ใ จ
สภาพแวดล อ มลอบตั ว มากขึ้ น มี ก ารสร า งระบบกํ า จั ด ของเสี ย ในแหล ง ท อ งเที่ ย ว หรื อ สถาน
ประกอบการเกี่ยวกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว ที่อยูในบริเวณแหลงทองเที่ยวใหสภาพดีและมีความ
สะดวกปลอดภัยกับผูที่เขาเที่ยวและผูที่อาศัยอยูบริเวณนั้น ผลกระทบในดานลบ คือ พื้นที่ธรรมชาติ
บางสวนถูกทําลาย เพื่อการสรางที่พักในแหลงธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการบางประเภทมีผลตอ
ธรรมชาติ ตัวอยางกรณีการตั้งที่พักในแหลงทองเที่ยวมีการขุดดิน มี การตัดตนไม ตัดหญา อาจสงผล
กระทบตอภูมิทัศน์ของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ หากไมมีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ดีจะทําให
เกิ ด มี ม ลภาวะต า ง ๆ คื อ มลภาวะทางดิ น น้ํ า และอากาศ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ ควั น พิ ษ ที่ เ กิ ด จาก
นักทองเที่ยวหรือผูประกอบการทิ้งลงไปในดิน น้ํา และปลอยออกไปสูอากาศ ทําใหดินสกปรก น้ําเนา
เสีย มีมลพิษในอากาศ เป็นตน ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เป็นตัวอยางของผลกระทบที่เกิดจากการทองเที่ยว
ทั่วไป ดานการทองเที่ยวในทางศาสนาและวัฒนธรรมก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้นเพื่อให
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดชัดเจนจะไดแ บงประเด็นการสืบคนออกเป็น ๖ หัวขอ คือ ๑) ที่มา
ของแนวคิดผลกระทบการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒) ความหมายผลกระทบของการทอง
เทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๓) หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ๔) ประเภทผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๕) วิธีการผลกระทบ
ของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๖) การประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม แตละหัวขอจะไดสืบคนและนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้

๒.๓.๑ ที่มาของแนวคิดผลกระทบการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
กระแสแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มเป็ น ประเด็ น ที่ สั ง คมโลกให ค วามสนใจ
เนื่องจากที่ผานมาหลายประเทศประสบกับปัญหาสิ่งแวดลอมหลายดาน ทั้งมลภาวะทางดิน ทางน้ํา
ทางอากาศ และทางเสียง เป็นตน ปัญหาเหลานี้นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่หลายประเทศเริ่ม
ตระหนักใหความสนใจ คือ สภาวะโลกรอน สภาพอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได

๕๘
ใหทัศนะไวคอนขางสอดคลองกันวามนุษย์เองไดเป็นสวนหนึ่งของสาเหตุทําใหเกิดภัยธรรมชาติตาง ๆ
เนื่ อ งจากสาเหตุ ข องโลกร อ นส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากภาคธุ ร กิ จ บางประเภทได ป ล อ ยก฿ า ชจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือทอไอเสียรถยนต์ขึ้นไปทําลายชั้นโอโซนอันเป็นสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
โลกทําใหเกิดสภาวะโลกรอน คือ สภาพอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น หลายประเทศจึงใหความ
สนใจในดานวิกฤตการณ์สิ่งแวดลอมโลก ดังนั้น วันที่ ๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๑๕๑๕ ไดมีการจัด
ประชุมใหญระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจาภาพ เรียก
การประชุมนี้วา "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on
the Human Environment" มีผูรวมประชุมกวา ๑,๒๐๐ คน จาก ๑๑๓ ประเทศ มีผูเขารวม
สังเกตการณ์อีกกวา ๑,๕๐๐ คน จากหนวยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ เพื่อรวมกันหาทางแกไขปัญหาสิ่งแวดลอมที่ประเทศตาง ๆ เผชิญอยู ผลจากการประชุมไดมี
ขอตกลงรวมกันหลายอยาง เชน การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP: United
Nations Environment programmed) มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาล
หลายประเทศ ไดรับขอตกลงจากการประชุม ไปจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศของตน
และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มตนของการรวมมือกันจากหลายประเทศในดานสิ่งแวดลอม องค์การ
สหประชาชาติไดเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้จึงประกาศใหวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดลอม
โลก แตละปีจะมีการออกคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก มีการจัดกิจกรรมและรณรงค์ใหตระหนักถึงปัญหา
ในกระแสซึ่งทุกประเทศทั่วโลกตางเผชิญรวมกัน๓๙
ด า นการท อ งเที่ ย วเป็ น การทํ า ธุ ร กิ จ ประเภทบริ ก าร หมายถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ อํ า นวยความ
สะดวกสบายใหกับผูบริโภค ซึ่งมีความยึดโยงอยูกับภาคธุรกิจประเภทบริการอื่นอีกหลายประเภท เชน
ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจขนสง ธุรกิจที่พักอาศัย ธุรกิจการสื่อสาร ธุรกิจใหการบริการเสริมความ
งาม ธุรกิจเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการเงินและธนาคาร เป็นตน
ปัจจุบันผูคนที่อาศัยในประเทศมีรายไดสูง มีการศึกษาดี มีมาตรฐานการครองชีพสูง คนในสังคมมักหัน
มาใหความสําคัญกับธุรกิจบริการมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจบริการจึงมีความจําเป็นและเกิดขึ้นเป็น จํานวน
มาก เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหกับลูกคา นอกจากธุรกิจการทองเทียวยังยึดโยงกับธุรกิจประเภท
การให บ ริ ก ารแล ว ยั ง ได ยึ ดโยงไปถึง ธุ รกิ จ ที่มิ ไ ด อยู ใ นเภทบริ การอื่น อี ก เชน ธุร กิ จเกษตร ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจกอสราง และธุรกิจอาหาร เป็นตน เนื่องจากธุรกิจ
ตาง ๆ เหลานี้ไดมีสวนสําคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือเป็นแหลงการผลิตสินคาและบริการ
เพื่อมาจําหนายหรือใหบ ริการกับลู กคาที่เขามาเที่ยวในแหล งทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม
ดั ง นั้ น เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของแนวคิ ด ผลกระทบการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม จึ ง ต อ งให
ความสําคัญและใสใจกับภาคธุรกิจบริการหรือธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจการเที่ยวเหลานี้ ดังนั้น
"การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย์" จึงไดมีขอตกลงรวมกันหลายอยาง เชน การ
จั ดตั้งโครงการสิ่ งแวดล อมแห งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment
programmed) มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลหลายประเทศ ไดรับ
ขอตกลงจากการประชุม ไปจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศของตน และเพื่อเป็นการ
๓๙

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, วันสิ่งแวดล้อมโลก, < https://th.wikipedia.org/wiki/ >, July 2018.

๕๙
ระลึกถึงจุดเริ่มตนของการรวมมือกันจากหลายประเทศในดานสิ่งแวดลอม องค์การสหประชาชาติได
เห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้จึงประกาศใหวันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดลอมโลก แตละปีจะมี
การออกคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก มีการจัดกิจกรรมและรณรงค์ใหตระหนักถึงปัญหาในกระแสซึ่งทุก
ประเทศทั่วโลกตางเผชิญรวมกัน แนวคิดดังกลาวไดครอบคลุมไปถึง ผลกระทบการทองเที่ยวทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรมดวย เป็นตน
สรุปที่มาของแนวคิดผลกระทบการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีที่มาจากกระแส
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเป็นประเด็นที่ สังคมโลกใหความสนใจ เนื่องจากหลายประเทศในโลกได
ประสบกับปัญหาสิ่งแวดลอมหลายดาน ทั้งมลภาวะทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศ และทางเสียง ปัญหา
เหลานี้นับวันจะมีความรุนแรงมาขึ้น องค์การสหประชาชาติไดเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้จึงประกาศให
วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดลอมโลก แตละปีจะมีการออกคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก มี
การจัดกิจกรรมและรณรงค์ใหตระหนักถึงปัญหาในกระแสซึ่งทุกประเทศทั่ว โลกตางเผชิญรว มกัน
แนวคิดดังกลาวไดครอบคลุมไปถึง ผลกระทบการทองเที่ยวทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ศาสนาและวัฒนธรรม ใหผูเกี่ยวของนําไปใชบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพไดดวย

๒.๓.๒ ความหมายผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบมักเป็นผลที่เนื่องมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ งหรื อ ผลลั พธ์ที่ทําใหกระเทือนไปถึง สิ่ งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่งผลกระทบนี้ ส ามารถ
เกิดขึ้นไดทั้งในดานบวกหรือดานลบ เชน ดานบวก คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดีทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตน และ ดานลบ คือ ผลกระทบเมื่อ
เกิดขึ้นแลวสงผลทําใหเกิดการสูญเสียทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นตน ผลกระทบอาจเกิดขึ้นกับกลุมเปูาหมายหรือมิใชกลุมเปูหมายก็ได อาจเกิดขึ้นกับสิ่งตาง ๆ
โดยตรงหรือโดยออมก็ได อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได อาจเกิดขึ้น ในลักษณะที่มีความ
รุนแรงในขอบเขตที่กวางขวางหรือไมมี ลักษณะของความรุนแรงในขอบเขตที่กวางขวางก็ได อาจเป็น
เชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) คือ ผลกระทบที่ไมเกี่ยวของหรือไมขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิดของ
คน เชน การดําเนินนโยบายคุมกําเนิดจะทําใหสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นไมวาใครจะรับรูหรือไมก็ตาม
หรือ อาจเป็นเชิงอัตวิสัย (Subjective Impact) คือ ผลกระทบในความรูสึกนึกคิดของคน เชน การ
ดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวกอใหเกิดการขยายตัวของโสเภณี การเลือนหายของอาชีพดั้งเดิม
ในทองถิ่น กอใหเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ เป็นตน หากผลกระทบ
ดังกลาวไดทําใหกระเทือนไปถึงการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในดานบวกหรือดานลบแลว
ก็จะเรียกวาเป็นผลกระทบของการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตน
สรุปความหมายผลกระทบของการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ผลที่
เนื่องมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือ ผลลัพธ์ที่ทําใหกระเทือนไปถึงสิ่งอื่นหรือ
เหตุ ก ารณ์ ที่ จ ะตามมา ซึ่ ง ผลกระทบนี้ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได ทั้ ง ด า นบวกและลบ ๑) ด า นบวก คื อ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดี เชน ดานศาสนา ความเคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสน
บุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
มากขึ้ น วั ฒ นธรรมได มี ก ารอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดไม ใ ห เ ลื อ นหายไป ทํ า ให ป ระเทศได มี โ อกาเผยแพร

๖๐
เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นตน ๒) ดานลบ คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหาย เชน
ดานศาสนา ขาดความเคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา
หรื อ ดานวัฒนธรรม เชน ไมทําให เกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ไมไดสื บทอด
วัฒนธรรม ประเทศขาดโอกาสไดเผยแพรเอกลักษณ์ดานวัฒนธรรมของชาติ เป็นตน

๒.๓.๓ หลักการสาคัญผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
หลักการสําคัญของผลกระทบโดยทั่วไปสังเกตไดจากผลลัพธ์ที่ทําใหกระเทือนไป
ถึงสิ่งอื่น หรือเหตุการณ์ที่จะตามมา เชน หลั กการสําคัญของผลกระทบดานเศรษฐกิจ ในดานบวก
สังเกตไดจ ากทําใหเกิดรายไดเป็น เงินตราจากนักทองเที่ยว ทําให เกิดอาชีพอันเป็นผลมาจากการ
ใหบริการกับนักทองเที่ยว ทําใหเกิดการจางงานในภาคธุรกิจการทองเที่ยว ทํารัฐบาลมีรายไดจากการ
เก็บภาษี คาทําเนียมตาง ๆ ชวยใหทองถิ่นภายในประเทศที่มีนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวมีรายไดจากการ
ขายสินคาพื้นเมืองและการใหบริการกับนักทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ในดานลบสังเกตไดจาก ทําให
คา ครองชี พของคนในพื้น ที่ เพิ่ มสู ง ขึ้น ทํ า ให มีค า ใช จ ายตา ง ๆ ที่ ต องนํา เขา จากตา งประเทศเพื่ อ
ตอบสนองความตองการนั กทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นจึงทําให สู ญเสียรายไดส ว นหนึ่งออกไปนอก
ประเทศ รายไดจากภาคธุรกิจการทองเที่ยวไมสม่ําเสมอคงที่คือจะเป็นไปตามฤดูกาลการทองเที่ยว
เป็นตน หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเที่ยวทางดานสังคม ในดานบวก สังเกตไดจาก ทําใหคน
ในสังคมมีโอกาสไดพักผอน ทําใหเกิดสันภาพและกระตุนความสัมพันธ์อันดีตอกันระหวางบุคคลที่
เดินทางไปทองเที่ยวในแหล งทองเที่ยวตาง ๆ ทําใหบุคคลเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒ นธรรม
ประเพณีของในทองถิ่นตนเอง ทําใหคุณภาพของคนในสังคมดีขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค
พื้นฐานและการใหบริการที่มีความสะดวกสบายในแหลงทองเที่ยวและบริเวณใกลเคียง ชวยเสริมอาชีพ
ใหคนในทองถิ่น การกระจายรายไดไปสูทองถิ่น การจางงาน ทําใหคุณภาพชีวิตคนดีขึ้น ชวยลดปัญหา
การอพยพแรงงานเขาไปทํางานในเมืองไดทางหนึ่งดวย ในดานลบสังเกตไดจากความรูสึกที่ไมดีตอคน
ในทองถิ่นจากนักทองเที่ยว โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนแปลง การเลือนหายของอาชีพดั้งเดิมในทองถิ่น
กอใหเกิดปัญหาอาชญากรรม การมีคานิยมผิดๆ จากการเลียนแบบนักทองเที่ยว ปัญหาโสเภณี ยาเสพ
ติด โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ เป็นตน หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเที่ยวทางดานสิ่งแวดลอม
ในดานบวก สังเกตไดจากทําใหเกิดการพัฒนาทางภูมิทัศน์หรือภูมิสถาปัตย์ดีขึ้น ทําใหกลุมอนุรักษ์หรือ
เกิ ด โครงการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย ว ทํ า ให สั ง คมหั น มาใส ใ จ
สภาพแวดล อ มลอบตั ว มากขึ้ น มี ก ารสร า งระบบกํ า จั ด ของเสี ย ในแหล ง ท อ งเที่ ย ว หรื อ สถาน
ประกอบการเกี่ยวกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว ที่อยูในบริเวณแหลงทองเที่ยวใหสภาพดีและมีความ
สะดวกปลอดภัยกับผูที่เขาเที่ยวและผูที่อาศัยอยูบริ เวณนั้น ในดานลบ สังเกตไดจากพื้นที่ธรรมชาติ
บางสวนถูกทําลาย เพื่อการสรางที่พักในแหลงธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการบางประเภทมีผลตอ
ธรรมชาติ ตัวอยางกรณีการตั้งที่พักในแหลงทองเที่ยวมีการขุดดิน มี การตัดตนไม ตัดหญา อาจสงผล
กระทบตอภูมิทัศน์ของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ หากไมมีการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่ดีจะทําให
เกิ ด มี ม ลภาวะต า ง ๆ คื อ มลภาวะทางดิ น น้ํ า และอากาศ มี สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ ควั น พิ ษ ที่ เ กิ ด จาก
นักทองเที่ยวหรือผูประกอบการทิ้งลงไปในดิน น้ํา และปลอยออกไปสูอากาศ ทําใหดินสกปรก น้ําเนา

๖๑
เสีย มีมลพิษในอากาศ สําหรับผลกระทบของการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมก็ใชหลักการ
สังเกตในลักษณะเดียวกันกับดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอมดังที่ไดกลาวมาแลว
บริบทของการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอศาสนานั้น ศาสนานั้นจะสงผลกระทบกับ องค์ที่
ประกอบสําคัญของศาสนาดังตอไปนี้ คือ ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล
ศาสนสถาน ศาสนพิธี ของศาสนา และ ความศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ดัง นั้น หลั ก การสํ า คัญ ผลกระทบของการ
ท อ งเที่ ย วทางด า นศาสนา จึ ง อิ ง อาศั ย อยู กั บ องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ เหล า นี้ ส ว นการท อ งเที่ ย วที่ มี
ผลกระทบตอวัฒนธรรมนั้นจะสงผลกระทบกับ องค์ที่ประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมดังตอไปนี้ คือ
วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ คติธรรม
ไดแก วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา
หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม ไดแก วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญ
ปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติ
สืบตอกันเรื่อยมา สหธรรม ไดแก วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็น
มารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เชน การเคารพตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา
การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล สถานที่ตาง ๆ เป็นตน สิ่งเหลานี้ไดกลายมาเป็น
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในสังคมและอาณาบริเวณตาง ๆ ของโลก ทําใหผูคนเดิน
ทางเขาไปทองเที่ยว ตอมาเมื่อมีการสรางเสนทางเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ เหลานั้นจึงทําใหเกิด ผล
กระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ตัวอยางหลักการสําคัญของแนวคิด ๒ ประการ
ตอไปนี้ สามารถนํามาใชเป็นกรอบในการบริหารจัดการการเกี่ยวกับ ผลกระทบของการทองเทียวทาง
ศาสนาและวัฒ นธรรมได คือ ๑) แนวคิดเกี่ยวกับการท องเที่ ยวเชิงอนุรัก ษ์ และ ๒) แนวคิ ด การ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซึง่ แนวคิดดังมีหลักการสําคัญดังนี้
๒.๓.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การทองเที่ยวที่
คํานึ งถึงสภาพแวดล อม และผู ที่มาทองเที่ยวนั้นจะตองเป็น บุคคลเฉพาะกลุมโดยรูและไมทําลาย
สภาพแวดล อม เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่ งที่นาจะทําใหการทองเที่ยวนั้น
เสียหาย ซึ่งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นี้รวมไปถึงรูปแบบการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว
เชิงนิเวศ หรือการทองเที่ยวธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) หมายถึง การทองเที่ยวขนาดใหญ ๔
ธุรกิจ ไดแกธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meetings) การทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives)
การจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) และ การจัดงานแสดงสินคา (Exhibitions) การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีหลักการที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑) ดานทรัพยากรการทองเที่ยว คือ จะตองมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองเที่ยว
ตาง ๆ ไมวาจะเป็นทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ไมถูกทําลายไป
๒) ดานทองถิ่นหรือคนในชุมชน คือ ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองกระตุนจิตสํานึก
ของคนในทองถิ่นหรือในชุมชนใหพยายามดูแลรักษา และปกปูองทรัพยากรการทองเที่ยวเหลานั้น โดย
ไมกระทําการที่เป็นผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์สวนตน
๓) ดานนักทองเที่ยว คือ ใหความรูความเขาใจแกนักทองเที่ยว เพื่อตระหนักถึง
คุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ที่ตนเดินทางเขาไปเยือน และใหความรวมมือแกชุมชนใน

๖๒
ทองถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม อันเป็นมรดกตกทอด ของคนในทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไป
นาน ๆ ๔๐
๒.๓.๓.๒ แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยว รวมถึงการ
จัดบริการอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ
ชุมชน ขนบธรรมเนี ย บ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุ มชน ตองตระหนักดีตอการมีส ว นรว มของ
ประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถชี ุมชน ตองยอมรับใหประชาชนทุกภาค
สวนไดรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ตองชี้นํา
ภายใตความปรารถนาของประชาชนทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยวนั้น ๆ การท องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน มีหลักการสําคัญ ๑๐ ประการดังตอไปนี้
๑) อนุรักษและใชทรัพยากรอยางพอดี (Using Resource Sustainable) ผู
รับผิดชอบการ พัฒนาการทองเที่ยวตองมีวิธีการจัดการใชทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีอยูอยางดั้งเดิมอย างเพียงพอหรือใชอยางมีประสทธิ ภาพ ใชอยางประหยั ด ตอง
คํานึงถึงตนทุนอันเปนคุณคาและคุณภาพของธรรมชาติ ตนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญประกอบอยูดวย
๒) ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเป็ นกับการลดการกอของเสีย
(Reducing Over-consumption and Waste) รับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวตองรวมกัน
วางแผนกับผูเกี่ยวของจัดการ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นที่
มีคุณสมบัติมีคุณภาพเหมือนกัน หรือใชทดแทนกันไดเพื่อ ลดการใชทรัพยากรที่หายาก เชน สิ่งกอสร
างที่ใชไมจากธรรมชาติหากคิดใหลดการใชไมลงโดยใชวัสดุที่มีคุณสมบัติคลายไมสรางเสริมประกอบ
ก็เปนการลดการใชไมหรือลดการตัดตนไมลงได เปนตน
๓) รั ก ษาและส ง เสริ ม ความหลากหลายของธรรมชาติ สั ง คมและวั ฒ นธรรม
(Maintain Diversity) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวตองวางแผนขยายฐานการทองเที่ยวโดยการ
รักษาและสงเสริมใหมีความหลากหลายทั้งแหลงทองเทียวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
อยูเดิม โดยเพิ่มคุณคาและมาตรฐานดานบริการ ใหนักทองเที่ยวใชเวลาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้นนานขึ้นอีก
หรือกลับไปเที่ยวซ้ําอีก โดยการหากิจกรรมที่หลากหลายมาไวบริการนักทองเที่ยว

๔) รวมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว (Integrating Tourism into
Planning) ผู รับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวตองประสานแผนการพั ฒ นากับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาการทํางานในสถานที่ทองเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
๕) สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในทองถิ่น (Supporting Local
Economy) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวตองมีการประสานงานกับหนวยงานในทองถิ่นสงเสริม
กิจกรรมโดยสรรหากิจความโดดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่ นเพื่อนํามาจัดกิจกรรมให
นักทองเที่ยวเดินทางเขาเที่ยวชมมากขึ้น เพื่อกระจายรายไดใหกับคนในทองถิ่นใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๔๐

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, เลมที่ ๒๗,
เรื่ อ งที่ ๓ หลั ก การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ,<http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book
=27&chap=3&page=t27-3-infodetail03.html>, August 2018.

๖๓
๖) การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) มีการใหความรู การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงานกับผูเกี่ยวของอยูเสมอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการใหบ ริการการทองเที่ยว เชน การ
ฝึกอบรม พนักงานเสิร์ฟในรานอาหารใหรูวิธีการเสิร์ฟอาหารที่เป็นมาตรฐานสากล การฝึกแมบานให
การตอนรับแบบโฮมสเตย์ การอบรมนักสื่อ ความหมายธรรมชาติ อบรมนักสื่ อความหมายดาน
วัฒนธรรม เป็นตน
๗ ) จั ด เตรี ย มข อ มู ล หรื อ คู มื อ ด า นการท อ งเที่ ย ว (Marketing
Tourism
Responsibly) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวจะตองรวมกับผูเกี่ยวของจัดเตรียมขอมูลขาวสาร
การทองเที่ยว ขาวสารการบริการใหพรอม มีเพียงพอตอการเผยแพร ซึ่งอาจจัดทําในรูปสื่อทัศนูปกรณ์
รูปแบบตาง ๆ เชน คูมือการทองเที่ยว ที่เป็นเอกสารแผนพับ หนังสือคูมือ วิดีโอ แผนซีดีรอม เป็นตน
๘) การประเมินผลหรือการวิจัย (Undertaking Research) ผู รับผิดชอบการ
พัฒ นาการทองเที่ ย วและผู ป ระกอบการจะตองมีการประเมิ นผล การตรวจสอบผลกระทบ และ
การศึกษาวิจัยอยางสม่ําเสมอ โดยการ สอบถามผู ใชบริการโดยตรง การสอบถามความเห็นจากใบ
ประเมินผล หรือการวิจัยตลาดการทองเที่ยว เพื่อทราบผลของใหการบริการเพื่อนํามา ปรับปรุงและ
แกไขการบริหารจัดการ การใหบริการกับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป๔๑
๙) การมี ส ว นร ว มและการสร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น
(Involving Local Communities) ผูรับผิดชอบการพัฒนาการทองเที่ยวรวมทํางานกับทองถิ่นแบบองค์
รวมโดยเขารวมทําในลักษณะหนวยงานรวมจัดและประสานเครือขายระหวางองค์กรและทองถิ่น เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นดวย
๑๐) หมั่ น ประชุ ม และปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู เ กี่ ย วข อ งที่ มี ผ ลประโยชน์ ร ว มกั น
(Consulting Stakeholders and the Public) ผูร้ ับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวตองประสานกับภาคีไดแก
ชุ ม ชนหรื อ ประชาคมในพื้ น ที่ องค์ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น กลุ ม ผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย ว
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา หนวยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
ทั้งการเพิ่มศักยภาพใหกับแหลงทองเที่ยว การประเมินผลกระทบการทองเที่ยว การแกไขปัญหาที่เกิด
จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและดานการตลาด โดยการจัดประชุมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อรวมปฏิบัติ
ใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดขอขัดแยงในผลประโยชน์ที่ตางกัน เชน คาโดยสารในทองถิ่น
ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน การใชสาธารณูปโภคตาง ๆ ควรมีมาตรฐานอยางเดียวกัน๔๒ เป็นตน
สรุปหลักการสําคัญผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไดจากแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนดังนี้
๑) การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีหลักการที่สําคัญ คือ ดานทรัพยากรการทองเที่ยว จะตองมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเป็นทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ไมถูกทําลายไป ดานทองถิ่นหรือ
๔๑

วร ร ณ า วง ษ์ ว า ณิ ช , ภู มิ ศ าส ตร์ ก า รท่ อ งเ ที่ ย ว , ( กรุ งเ ทพ ม ห า น ค ร : สํ า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๗-๑๔๘.
๔๒
หลักการจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน, <http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf >, August
2018.

๖๔
คนในชุมชน คือ ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนตองกระตุนจิตสํานึกของคนในทองถิ่นหรือในชุมชนใหพยายาม
ดูแลรักษา และปกปูองทรัพยากรการทองเที่ยวเหลานั้น โดยไมกระทําการที่เป็นผลเสียตอทรัพยากร
การทองเที่ยว เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์สวนตน และ ดานนักทองเที่ยว คือ ใหความรูความเขาใจแก
นักทองเที่ยว เพื่อตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ที่ตนเดินทางเขาไปเยือน
และใหความรวมมือแกชุมชนในทองถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม อันเป็นมรดกตกทอด ของคนใน
ทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไปนาน ๆ
๒) แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มีหลักการที่สําคัญ คือ อนุรักษ์และใชทรัพยากรอยาง
พอดี ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับการลดการกอของเสีย รักษาและสงเสริม
ความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม รวมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดเตรียมขอมูล หรือ
คูมือดานการทองเที่ยว การประเมินผลหรือการวิจัย การมีสวนรวมและการสรางเครือขายพัฒนาการ
ทองเที่ยวกับทองถิ่น และหมั่นประชุมและปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชน์รวมกัน เป็นตน

๒.๓.๔ ประเภทผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ไดกล าวมาแล ววา ผลกระทบของการทองเที่ยวที่ตอศาสนาและวัฒ นธรรมนั้น
เกิดขึ้นไดทั้งในดานบวกและดานลบ ดานบวก คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดี เชน ดาน
ศาสนา ความเคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิ ธีของศาสนา ดา น
วัฒนธรรม ทําใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น วัฒนธรรมไดมีการอนุรักษ์สืบทอด
ไมใหเลือนหายไป ทําใหป ระเทศไดมีโ อกาเผยแพร เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นต น ดานลบ คือ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหาย เชน ดานศาสนา ขาดความเคารพในศาสดา ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา หรือ ดานวัฒ นธรรม เชน ไมทําให เกิดงาน
เทศกาลทองเที่ย วทางวัฒ นธรรมมากขึ้น ไมไดสื บทอดวัฒ นธรรม ประเทศขาดโอกาสได เผยแพร
เอกลักษณ์ดานวัฒนธรรมของชาติ เป็นตน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในประเด็นนี้จะไดแบงการสืบคน
ออกเป็น ๒ หัวขอ คือ ๑) ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานบวก ๒) ผลกระทบ
การทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานลบ ซึ่งจะไดสืบคนและนํามาเสนอตามลําดับดังตอไปนี้
๒.๓.๔.๑ ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานบวก คือ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดีตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมดังตอไปนี้
๑) ด า นศาสนา พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบของศาสนาต า ง ๆ ซึ่ ง ถื อ ว า เป็ น
องค์ประกอบสําคัญที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวทาง
ศาสนา ซึ่งมีอยูดังนี้ คือ (๑) ศาสดา คือ ผูใหกําเนิดศาสนาและเป็นผูประกาศหลักคําสอนของศาสนา
นั้นเพื่อใหศาสนิกของตนนับถือปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา เชน พระพุทธเจาในศาสนาพุทธ พระเยซูใน
ศาสนาคริสต์ พระนบีมูฮัมหมัดในศาสนาอิสลาม เป็นตน ยกเวนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จะไมมีศาสดา
เหมือนศาสนาอื่น ๆ สําหรับในศาสนาพุทธถึงแมวาพระพุทธเจาจะไดเสด็จนิพพานไปนานแลวแตชาว
พุ ท ธได มี ก ารสร า งพระพุ ท ธรู ป เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ไ ว เ ป็ น ตั ว แทนพระศาสดา จะเห็ น ได ว า ตามแหล ง
ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูป ซึ่งชาวพุทธใหความเคารพศรัทธาตาง ๆ เชน พระแกว
มรกต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร หลวงพอพระพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวง

๖๕
พอวัดไรขิง จั งหวัดนครปฐม หลวงพอพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก หลวงพอพระใส จังหวัด
หนองคาย หรือ หลวงพอพระเจาใหญอินทร์แปง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน (๒) ศาสนธรรม คือ คํา
สอนของศาสนาตาง ๆ ที่ถูกบันทึกไวในคัมภีร์ หรือคําสอนของนักบวชหรือพระสงฆ์ผูที่มีคนในศาสนา
นั้น ๆ เคารพศรัทธา ถูกเผยแผไวในรูปแบบตาง ๆ เชน หอพระไตรปิฎก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงมหรศพทางวิญญาณของทานพุทธทาส
ภิกขุ ที่สวนโมกข์ จังหวัดสุราษร์ธานี คําสอนของหลวงปูุมั่น ภูปริทตฺโต วัดปุาบานผือ จังหวัดสกลนคร
คําสอนหลวงปูชา สุภทฺโท วัดหนองปุาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน (๓) ศาสน
บุคคล คือ นักบวชหรือศาสนิกผูสืบทอดและปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนานั้น ๆ เชน ในแหลง
ทองเที่ยวในพุทธศาสนาของไทยจะมีพระสงฆ์ที่ชาวพุทธใหความศัทธาเลื่อมใสหลายแหง เชน พระครู
บาศรีวิชัย ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต วัดปุาบานผือ จังหวัดสกลนคร คํา สอน
หลวงปูชา สุภทฺโท วัดหนองปุาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพอคูณ วิสุทฺโธ วัด
บานไร อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หลวงพอพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกข์ จังหวัดสุราษร์ธานี
เป็นตน (๔) ศาสนสถาน คือ เทวาลัยหรือวัดซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจาหรือเป็น ที่อยูของพระสงฆ์หรือ
นักบวชของศาสนานั้น ๆ ในพระพุทธศาสนามีวัดหลายแหงที่มีความสวยงามเป็นแหลงทองเที่ยวให
นักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชม เชน วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุง เทพมหานคร วัดพระธาตุดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม วัดรองขุน จังหวัดเชียงราย วัด สิรินธรวนารามภูพราว จังหวัดอบลราชธานี วิหาร
หลวงพอโต อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วัด...จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตน (๕) ศาสนพิธีของศาสนา
คือ พิธีกรรมในศาสนา เชน ในพระพุทธศาสนาไดมีพิธีกรรมสําคัญหลายอยางที่นําไปสูการกอเกิดเป็น
ประเพณีสําคัญซึ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชม เชน ประเพณีสงกรานต์หรือลอยกระทงที่มีขึ้น
ในทุกภาคของประเทศไทย ประเพณีแหเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีไหลเรือไฟของ
จั ง หวั ด นครพนม ประเพณี โ ฎนตาของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ประเพณี ส ารทเดื อ นสิ บ ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เป็นตน (๖) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ อํานาจเหนือธรรมชาติ เชน ในศาสนาพุทธชาวพุทธสวน
หนึ่ งและมีอยูจํ านวนมากมีความเชื่อวา พระพุทธรูป เจดีย์หรือพระธาตุ รูปเคารพตาง ๆ มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ คือ มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่สามารถดลบันดาลใหผูที่มีความศรัทธาขอสิ่งที่ตนปรารถนาได
ดังนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ เหลานี้จึงเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเขาไปเที่ยวชมและเคารพ
กราบไหว เชน พระแกวมรกต หลวงพอพุทธโสธร หลวงพอวัดไรขิง พลวงพอพระพุทธชินราช หลวง
พอพระใส หลวงพอพระเจาใหญอินทร์แปง พระธาตุดอยสุเทพในจังหวัดเชียงใหม พระธาตุหริภุญชัย
ในจังหวัดลําพูน พระธาตุพนมในจังหวัดนครพนม พระมหาธาตุเจดีย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
ตน องค์ประกอบของศาสนาที่สําคัญเหลานี้หากไดมีการบริการจัดการที่ดีตามหลักแนวคิดการทอง
เที่ยงเชิงอนุรักษ์หรือแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนก็จะสงผลกระทบในเชิงบวก คือ ทําใหเกิดผลดีตอ
ศาสนาโดยรวม เป็นตน
๒) ด า นวั ฒ นธรรม ทํ า ให เ กิ ด งานเทศกาลท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมมากขึ้ น
วัฒนธรรมไดมีการอนุรักษ์สืบทอดไมใหเลือนหายไป ทําใหประเทศไดมีโอกาเผยแพรเอกลักษณ์ของ
ชาติมาขึ้น เชน (๑) ดานวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ นักทองเที่ยวมีโอกาสไดเที่ยวชมและได
สัมผัสความงดงามเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ (๒) ดานคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับ หลั กการดําเนิ นชีวิต ส วนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญา

๖๖
ทองถิ่น นักทองเที่ยวมีโอกาสไดเที่ยวชมและไดสัมผัสกับคติธรรมตาง ๆ เหลา นี้ (๓) ดานเนติธรรม คือ
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผน
อยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา นักทองเที่ยวมี
โอกาสไดเที่ยวชมและไดสัมผั สกับ วัฒ นธรรมที่เป็นเนติธ รรมตาง ๆ เหล านี้ (๔) ดานสหธรรม คือ
วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ
เชน การเคารพตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การ
เคารพในบุ คคล สถานที่ตาง ๆ นั กทองเที่ยวมี โ อกาสไดเที่ยวชมและไดสั มผัส กับวัฒนธรรมที่เป็น
สหธรรมตาง ๆ เป็นตน องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่สําคัญเหลานี้หากไดมีการบริการจัดการที่ดีตาม
หลักแนวคิดการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ์หรือแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนก็จะสงผลกระทบในเชิงบวก
คือ ทําใหเกิดผลดีตอวัฒนธรรมโดยรวม ทําใหเกิดงานเทศกาลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก
ขึ้น วัฒนธรรมไดรับการฟื้นฟู มีการอนุรักษ์ สืบทอดอยางยั่งยืน เป็นตอน
๒.๓.๔.๑ ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานลบ คือ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมดังตอไปนี้
๑) ดานศาสนา ไดกลาวมาแลววาองค์ประกอบของศาสนาตาง ๆ ซึ่งถือวาเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่เป็นสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวทาง
ศาสนา ซึ่งมีอยูดังนี้ (๑) ศาสดา คือ ผูใหกําเนิดศาสนาและเป็นผูประกาศหลักคําสอนของศาสนานั้น
เพื่อใหศาสนิกของตนนับถือปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา สําหรับในศาสนาพุทธไดมีการสรางพระพุทธรูป
เป็นสัญลักษณ์ไวเป็น ตัวแทนองค์พระศาสดาตามแหลงทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไวตามแหล ง
ทองเที่ยวตาง ๆ (๒) ศาสนธรรม คือ คําสอนของศาสนาตาง ๆ ที่ถูก บันทึกไวในคัมภีร์ หรือคําสอน
ของนักบวชหรือพระสงฆ์ผูที่มีคนในศาสนานั้น ๆ เคารพศรัทธา ถูกเผยแผไวในรูปแบบตาง ๆ (๓)
ศาสนบุคคล คือ นักบวชหรือศาสนิกผูสืบทอดและปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนานั้น ๆ (๔) ศาสน
สถาน คือ เทวาลัยหรือวัดซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจาหรือเป็นที่ อยูของพระสงฆ์หรือนักบวชของศาสนา
นั้น ๆ (๕) ศาสนพิธีของศาสนา คือ พิธีกรรมในศาสนา เชน ในพระพุทธศาสนาไดมีพิธีกรรมสําคัญ
หลายอยางที่นําไปสูการกอเกิดเป็นประเพณีสําคัญซึ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชม และ (๖) สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ คือ อํานาจเหนือธรรมชาติ เชน ในศาสนาพุทธชาวพุทธสวนหนึ่งและมีอยูจํานวนมากมีความ
เชื่อวา พระพุทธรูป เจดีย์หรือพระธาตุ รูปเคารพตาง ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
ที่สามารถดลบันดาลใหผูที่มีความศรัทธาขอสิ่งที่ตนปรารถนาได ดังนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ เหลานี้จึง
เป็นสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากใหเขาไปเที่ยวชมและเคารพกราบไหว เป็นตน องค์ประกอบของ
ศาสนาที่สําคัญเหลานี้หากมิไดมีการบริหารจัดการที่ดี หรือมิไดมีการบริการจัดการใหสอดคลอกับหลัก
แนวคิดการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ์ หรือแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนก็จะสงผลกระทบในเชิงลบ คือ
ทําใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาโดยรวม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามที่มีอยูในแตละศาสนา แต
ละทองถิ่นถูกแทรกแซงทําลายลงไปโดยนักทองเที่ยว มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ตอศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ศานบุคคล ศานสถาน และศาสนพิธี รวมไปถึงการลักลอบขาขายหรือนําเอา
โบราณวัตถุที่มีคาทางศาสนาออกนอกพื้นที่ที่เป็นแหล งทองเที่ยวและนําออกนอกประเทศโดยผิ ด
กฎหมาย เป็นตน

๖๗
๒) ดานวัฒนธรรม คือ ไดกล าวมาแล ววาวัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่มนุษย์ส รางขึ้น มี
องค์ประกอบที่สําคัญ ไดแก ดานวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ดานคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับ หลั กการดําเนิ นชีวิต ส วนใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญา
ทองถิ่น ดานเนติธรรม คือ วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอ
กันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนส วนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกัน
เรื่อยมา และ ดานสหธรรม วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็น
มารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดมีนักวิชาการของไทย คือ วรรณา วงษ์วาณิช ไดให
ทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของการทองเที่ยวไวว า กิจกรรมการทองเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําใหมนุษย์ได
ใกลชิดติดตอกัน และมีความสัมพันธ์กันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ กอใหเกิดผลกระทบ
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมดังตอไปนี้ (๑) ปัญหาเรื่องโรคติดตอ คือ เมื่อการทองเที่ยวเจริญกาวหนา
ทําใหมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขาสูบริเวณทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาตามมาคือ ปัญหาโรคติดตอ เชน
กามโรคและโรคเอดส์ เป็นตน (๒) ปัญหาอาชญากรรม ไดแก การลอลวงนักทองเที่ยว การปลนจี้ ชิง
ทรัพย์ การขโมยทรัพย์สินของนักทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ และตามแหลงทองเที่ยว (๓) ปัญหาคา
ครองชีพ คือ ปัญหานี้จะเกิดขึ้นบริเวณเมืองใหญ ๆ หรือเมืองซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ เชน กรุ
เทพฯ ภูเก็ต พัทยา เชีย งใหม เป็นตน มักจะประสบปัญหาคาครองชีพสู ง ราคาสินคาอปโภคและ
บริโภคจะมีราคาแพง และสงผลกระทบตอประชาชนในทองถิ่นและผูประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ
ดว ย ปั ญหานี้ ยั งรวมถึงอัต ราคาบริการนําเที่ย ว คา คมนาคมขนส ง คาบริการ การเขาชมสถานที่
ทองเที่ยว ที่พัก รวมทั้งสินคาของที่ระลึก ซึ่งมักจะมีราคาสูงมากกวาแหลงอื่น (๔) ปัญหาการกระจาย
การพัฒนาพื้นที่ คือ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน การ
พัฒนาระบบไฟฟูา ระบบการคมนาคมขนสง โทรศัพท์ สนามบิน มักจะดําเนินการเฉพาะพื้นที่ ที่เป็น
แหลงทองเที่ยวเป็นสวนใหญ สวนบริเวณอื่น ๆ มักจะไดรับการดูแลเอาใจใสหรือการปรับปรุงพัฒนา
นอย กอใหเกิดความรูสึกวา พื้นที่ใดที่มิไดเป็นแหลงทองเที ยวมักถูกทอดทิ้งไมไดรับการดูแลเอาใจใส
เทาที่ควร (๕) ปัญหาคานิยม คือ การใหความสําคัญกับลักษณะของคานิยมตาง ๆ ตามสังคมตะวันตก
และละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม สิ่งเหลานี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมยุค
ใหม เป็น การเปลี่ย นแปลงไปตามความเจริ ญกาวหนาของโลกในปัจจุบัน (๖) ปัญหาความขัดแยง
ระหวางเจาของทองถิ่นกับนักทองเที่ยว คือ พฤติกรรมบางอยางของนักทองเที่ยว เชน การแตงกายไม
สุภาพเขาไปในศาสนสถาน หรือปูชนียสถาน หรือการกระทําที่ไมเหมาะสมอันรูเทาไมถึงการณ์ของ
นั ก ท อ งเที่ ย วเหล า นี้ จะก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง กั บ คนในท อ งถิ่ น เนื่ อ งจากความแตกต า งด า น
ขนบธรรมเนี ยมและประเพณีบางประการ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะแกไขไดโดยการให ขอมูลตาง ๆ แก
นั ก ท อ งเที่ ย ว (๗) ปั ญ หาด า นงานศิ ล ปหั ต ถกรรม คื อ คุ ณ ค า ของงานศิ ล ปหั ต ถกรรมได รั บ ผล
กระทบกระเทือนจากความเห็นแกไดของผูผลิ ตและจําหนายโดยอาจลดมาตรฐานการผลิตลง มีการ
ลอกเรียนแบบศิลปหัตถกรรม โดยไมคํานึงถึง ความประณีตและคุณภาพสินคา มุงแตดานการคามาก
เกินไป ทําใหผลงานทางศิลปะและฝีมือนั้นดอยคุณคาไมไดรับความนิยมเทาที่ควร๔๓ ปัญหาเหลานี้หาก
มิไดมีการบริหารจัดการที่ดีหรือมิไดมี การบริการจัดการใหสอดคลอกับหลักแนวคิดการทองเที่ยงเชิง
๔๓

วรรณา วงษ์วาณิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, หนา ๑๓๘-๑๓๙.

๖๘
อนุรักษ์ หรือแนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยื นก็จะสงผลกระทบในเชิงลบ คือ ทําใหเกิดผลเสียหายตอ
วัฒนธรรมโดยรวม เชน ไมทําใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหวัฒนธรรมขาด
การฟื้นฟู สืบทอด และคงอยู อยางยั่งยืน ประเทศขาดโอกาสไดเผยแพรเอกลักษณ์ดานวัฒนธรรมของ
ชาติ เป็นตน
สรุปประเภทผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม แบงไดเป็น ๒ ดาน
คือ ๑) ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานบวก เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดีตอ
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม ดานศาสนา คือ องค์ประกอบทางศาสนาที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เชน
ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศานบุคคล ศานสถาน ศาสนพิธี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดรับ
การบริ ห ารจั ด การดู แลให อยู ใ นสภาพดี แ ละมี ค วามยั่ งยื น ด า นวัฒ นธรรม คื อ องค์ ประกอบทาง
วัฒนธรรมที่มีในแหลงทองเที่ยว เชน วัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ก็ไดรับการบริหาร
จัดการดูแลใหอยูในสภาพดีและมีความยั่งยืน ๒) ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรม
ดานลบ เมื่อเกิดขึ้นแล วทําใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม ดานศาสนา คือ
องค์ประกอบทางศาสนาที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เชน ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม
ศานบุคคล ศานสถาน ศาสนพิธี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมไดรับการบริหารจัดการดูแลใหอยูในสภาพดีและมี
ความยั่งยืน ดานวัฒนธรรม คือ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่มีในแหลงทองเที่ยว เชน วัตถุธรรม คติ
ธรรม เนติธรรม และสหธรรม ก็ไมไดรับการบริหารจัดการดูแลเอาใจใสใหอยูในสภาพดีและมีความ
ยั่งยืน เป็นตน

๒.๓.๕ วิธีการผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
จากการสืบคนเอกสารไดพบแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการซึ่งเกี่ยวของกับผลกระทบการ
ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม แนวคิดดังกลาวนี้เป็นของ “สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association)” หรือ PATA โดย วรรณา วงษ์วาณิช ไดนําเสนอ
ข อ มู ล สมาคมส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก กั บ การกํ า หนดแนวทางการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดลอม โดยไดเล็งเห็นความสําคัญของความสัมพันธ์ระหวางการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมเป็น
อยางมาก ทั้งนี้เพราะประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิกเป็นแหลงที่มีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ที่โดดเดน และเป็นองค์ประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ PATA จึงไดวางแผนสรางความยั่งยืนกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในแถบนี้ จึง
กําหนดแนวทางหรือวิธีการในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไวเพื่อใหสมาชิกและผูเกี่ยวของกั บการทองเที่ยว
ยึดถือเป็นแนวทางดังนี้ คือ ๑) นําขอปฏิบัติตาง ๆ ในอันที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรที่ไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก ๒) ใหมีสวนชวยในการอนุรักษ์ไวซึ่งแหลงที่อยูอาศัยของพันธุ์
พืชและสัตว์ รวมทั้งแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว ๓) ใหการ
สนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวของในการระบุพื้นที่ที่ มีคุณคาแกการอนุรักษ์และการกําหนดขอบเขตของการ
พัฒนาเพื่อจะอนุรักษ์พื้นที่ดังกลาวไว ๔) คํานึงถึงความถูกตองของประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อจะนํามาใชประโยชน์ดานการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว ๕) ปฏิบัติตามอนุสัญญาสากลวาดาย
สิ่งแวดลอม ๖) ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ รวมทั้งในระดับรัฐ และระดับทองถิ่น
๗) สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวยอมรับในนโยบาย การวางแผนระดับชาติ ระดับภูมิภาค

๖๙
และระดับทองถิ่น รวมทั้งใหความรวมมือในกระบวนการวางแผนดังกลาวดวย ๘) ใหโอกาสประชาชน
ในระดับทองถิ่นไดมสี วนรวม และเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ ย ว ๙) ให มีค วามสํ านึกในความรับผิ ดชอบตอผลกระทบที่ตามมาจาก
โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ของการทองเที่ยว และใหดําเนินการทุกอยางที่จําเป็นในการแกปัญหา
ตาง ๆ ที่อาจเกดขึ้น ๑๐) สงเสริมการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เชน การจัดระบบ
กําจั ดของเสี ย การแปรสภาพของสิ่ งที่ใชแล ว ให กลั บมาใชไดอีก และการใชพลังงานตาง ๆ ให ได
ประโยชน์สูงสุด ๑๑) สงเสริมและสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ทางการทองเที่ยวใหเกิด
ความสํานึกและเขาใจในหลั กการตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักสิ่งแวดลอม ๑๒) สงเสริมให ทุกฝุายที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกิดความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณคา ทางวัฒนธรรม และ
ความเชื่อถือของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในความสัมพันธ์ที่ดีตอสิ่งแวดลอม ๑๓) เพิ่ม
ความเขาใจและความสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอมแกนักทองเที่ยว โดยใหขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม
๑๔) กําหนดนโยบายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม สําหรับธุรกิจตาง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
อุตสาหกรรมทองเทียว
ปัญหาสิ่งแวดลอมเป็นปัญหาสําคัญซึ่งแตละประเทศกํา ลังประสบอยูและพยายามแกไข
ปั ญ หาต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะความเจริญกาวหนา
ทางเทคนิคและวิชาการ ทําใหสามารถติดตอแลกเปลี่ยนความคิดกั นไดมาก เพราะการทองเที่ยวจะ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวไปตามความเจริญกาวหนาของโลก อันจะมีผลใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะตองมีการวางแผนและรวมมือกันในดานการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอมและควบคุมการใชทรัพยากรการทองเที่ยวอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ๔๔
สรุปวิธีการผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม จากการสืบคนขอมูลที่
ผานมาทําใหทราบวาผลกระทบเกิดขึ้นไดในสองแนวทาง ไดแก ผลกระทบในทางบวก คือ เมื่อเกิดขึ้น
แลวทําใหเกิดผลดีตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม และ ผลกระทบในทางลบ คือ เมื่อเกิดขึ้นแลวทํา
ใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหผลกระเป็นไปในทางบวกสมาคม
สงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ PATA จึงกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอมไวเพื่อใหสมาชิกและผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวยึดถือเป็นแนวทางมีสาระสําคัญดังนี้
ใหนําขอปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ใชแลวใหนํากลับมาใชไดอีก มีการอนุรักษ์
พันธุ์พืช สัตว์ แหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม สนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวของใหมีพื้นทีเพื่อการอนุรักษ์
การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวให คํานึงถึงความถูกตองของประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาสากลวาดายสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ระดับรัฐ และ
ระดับ ทองถิ่น สนับ สนุน ใหทองถิ่น และประชาชนมีส วนรวมในทุกระดับ มีความรับผิดชอบในการ
แกปัญหาที่เกิดจากการทองเที่ยว เชน การจัดระบบกําจัดของเสีย การแปรสภาพของสิ่งที่ใชแลวให
กลับมาใชไดอีก และการใชพลังงานตาง ๆ ใหไดประโยชน์สูงสุด สรางความเขาใจนักทองเที่ยวใน

๔๔

อางแลว, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, หนา ๑๓๙-๑๔๐.

๗๐
ขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณคา ทางวัฒนธรรม และความเชื่อ ของทองถิ่น กําหนดนโยบายและหลัก
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมกับธุรกิจตาง ๆ ที่ประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมทองเทียว เป็นตน

๒.๓.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดผลกระทบของการท่องเที่ ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรม
การนําหลักแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมมา
ปรับหรือประยุกต์ใชใหเกิดประโยชน์ ผูที่เกี่ยวของสามารถนําหลักการสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบการ
ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมมาปรับใชได เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการประยุกต์ใชดังกลาวจะ
ไดแบงประเด็นในการนําเสนอเป็น ๒ หัวขอ คือ ๑) การประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทาง
ศาสนา และ ๒) การประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทางวัฒนธรรม จะไดนําเสนอตอไปดังนี้
๒.๓.๖.๑ การประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนา ที่ผานมาเคย
นําเสนอไวแลววา บริบทของการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอศาสนานั้นจะสงผลกระทบกับองค์ประกอบ
ที่สําคัญของศาสนาดังตอไปนี้ คือ ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสน
สถาน ศาสนพิธีของศาสนา และความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเที่ยว
ทางดานศาสนา จึงอิงอาศัยอยูกับองค์ประกอบสําคัญเหลานี้ เพื่อใหผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางบวก
เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์จึงควรนําเอาวิธีการที่ไดนําเสนอไวในแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
อนุ รั กษ์ และแนวคิด การท องเที่ ย วแบบยั่ง ยืน เข าปรับ หรื อประยุกต์ ใช ในการบริห ารจัด การแหล ง
ท อ งเที่ ย วทางศาสนา คื อ ๑) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช ด า น
ทรัพยากรการทองเที่ยว ผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการท องเที่ยวและนักทองเที่ยวจะตองมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวทางศาสนาใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ไมถูก
ทําลายไป ดานทองถิ่นหรื อคนในชุมชน ผูมีห นาที่รับผิดชอบหรือผูเกี่ยวของทุกภาคส วนตองสราง
จิตสํ านึกของคนในทองถิ่น หรือในชุมชนให ดูแลรักษา และปกปูองทรัพยากรการทองเที่ยว โดยไม
กระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเป็นผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์สวนตน
ดานนักทองเที่ยว ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรมีกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ
ใหความรูความเขาใจกับนักทองเที่ยว เพื่อใหตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ที่
ตนเดิ น ทางเข า ไปเยื อ น และให ค วามร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนในท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรการ
ทองเที่ยวทางศาสนา อันเป็นมรดกตกทอดของคนในทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไปนาน ๆ เป็น
ตน ๒) แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นํามาปรับหรือประยุกต์ใชเกี่ยวกับการบริกหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวทางศาสนา ดังนี้ คือ ใหมีการอนุรักษ์และใชทรัพยากรอยางพอดี ลดการใชทรัพยากรที่เกิน
ความจําเป็น และลดการกอของเสีย รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรม รวมมือกับองค์กรอื่น พัฒนาการทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดใหมีขอมูลหรือคูมือดานการทองเที่ยว มีการประเมินผล
หรือการวิจัยการทองเที่ยว การมีสวนรวมและสรางเครือขายดานการทองเที่ยวกับทองถิ่น มีการ
ประชุมกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชน์รวมกันอยูอยางสม่ําเสมอ เป็นตน
๒.๓.๖.๒ การประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทางวัฒนธรรม บริบทของ
การทองเที่ย วที่มีผลกระทบตอ วัฒ นธรรมนั้นจะส งผลกระทบกับองค์ประกอบที่สําคัญของศาสนา

๗๑
ดั ง ต อ ไปนี้ ด า นวั ต ถุ ธ รรม คื อ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วการอุ ป โภคและบริ โ ภคต า ง ๆ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวน
ใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทาง
กฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็น
ที่ย อมรั บ นั บ ถือของคนส ว นใหญซึ่ งมี การปฏิบั ติสื บตอ กันเรื่อ ยมา สหธรรม คือ วัฒ นธรรมที่ เป็ น
มารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เชน การเคารพ
ตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล
สถานที่ตาง ๆ เป็นตน สิ่งเหลานี้ไดกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในสังคมและอาณาบริเวณที่เป็น
แหลงทองเที่ย วตาง ๆ เพื่อให ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางบวกเป็นไปในทิศทางที่ พึงประสงค์จึงควร
นําเอาวิธีการที่ไดนําเสนอไวในแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวคิดการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยื นเขาปรั บหรือประยุ กต์ใชในการบริหารจัดการแหล งทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม คือ ๑) แนวคิด
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นํามาประยุกต์ใช ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวจะตองมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองเที่ยวตาง ๆ ที่มีอยูในแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด มิใหถูกทําลายไป ดานทองถิ่นหรือคนในชุมชน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือผู เกี่ยวของทุกภาคสวนตองสรางจิตสํานึกของคนในทองถิ่น หรือในชุมชนให
ดูแลรักษา และปกปูองทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยไมกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดเป็น
ผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์สวนตน ดานนักทองเที่ยว
ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรมีกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ใหความรูความเขาใจ
กับนักทองเที่ยว เพื่อ ใหตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ตน
เดินทางเขาไปเยือน และใหความรวมมือ กับชุมชนในทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม อันเป็นมรดกตกทอดของคนในทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไปนาน ๆ เป็นตน ๒)
แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นํามาปรับหรือประยุกต์ใชเกี่ยวกับการบริกหารจัดการแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม ดังนี้ คือ ใหมีการอนุรักษ์และใชทรัพยากรอยางพอดี ลดการใชทรัพยากรที่เกินความ
จําเป็นและลดการกอของเสีย รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
รวมมือกับองค์กรอื่น พัฒนาการทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวใน
ทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดใหมีขอมูลหรือคูมือดานการทองเที่ยว มีการประเมินผลหรือการวิจัย
การทองเที่ยว การมีสว นร วมและสรางเครือขายดานการทองเที่ยวกับทองถิ่น มีการประชุมกับ
ผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชน์รวมกันอยูอยางสม่ําเสมอ เป็นตน
สรุปการประยุกต์ใชผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ผูมีหนาที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การทอ งเที่ ย วสามารถนํา แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การท อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ และแนวคิด การ
ทองเที่ยวแบบยั่ งยื น เขาปรั บหรือประยุกต์ใชในการบริห ารจัดการแหล งทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมใหเป็นประโยชน์ในทางบวกดังนี้
๑) แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นํามาประยุกต์ใชเพื่อบริหารจัดการใชบริหาร
จัดการ เชน ดานทรัพยากรการทองเที่ยว มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวทําใหทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ดานทองถิ่น
หรือคนในชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรเขาไปมีสวนรวมในการปลูกจิตสํานึกของ
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คนในชุมชนใหดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว โดยไมกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดานนักทองเที่ยว ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวควรมีกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ใหความรูเขาใจกับนักทองเที่ยว เพื่อใหตระหนักถึง
คุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว รวมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรการทองเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึง่ เป็นมรดกของคนในทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไปนาน ๆ เป็นตน
๒) แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นํามาปรับหรือประยุกต์ใชเกี่ยวกับการบริกหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ใหมีการอนุรักษ์และใชทรัพยากรอยางพอดี ลดการใช
ทรัพยากรเกินความจําเป็นและลดการกอของเสีย รักษาและสงเสริมความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมือกับองค์กรอื่น พัฒนาการทองเที่ยว สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการ
ทองเที่ย วในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดใหมี ขอมูลขาวสารหรือคูมือดานการทองเที่ยว มีการ
ประเมินผลหรือการวิจัยการทองเที่ยว การมีสวนรวมและสรางเครือขายดานการทองเที่ยวกับทองถิ่น
มีหนาที่รับผิดชอบการทองเที่ยวรวมประชุมกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชน์รวมกันสม่ําเสมอ เป็นตน

๒.๔ แนวคิดการตลาดการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
เกี่ย วกับ ที่มาของแนวคิด การตลาดการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรมในหัว ขอนี้
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน จะไดแบงประเด็นในการสืบคนออกเป็น ๖ หัวขอหลักดังนี้ คือ ๑) ที่มา
ของแนวคิดการตลาด ๒) ความหมายการตลาด ๓) หลักการสําคัญของการตลาด ๔) ประเภทของ
การตลาด ๕) วิธีการของการตลาด และ ๖) วิธีการประยุกต์ใชแนวคิดการตลาด ซึ่งจะไดสืบคนดังนี้

๒.๔.๑ ที่มาของแนวคิดการตลาด
จากการสืบคนเกี่ยวกับ ประเด็นที่มาของแนวคิดการตลาดสามารถแบงไดเป็น ๕
แนวคิด โดย เรวดี ไวยวาสนา ไดสรุปสาระสําคัญของแตละแนวคิดไวอยางนาสนใจดังนี้
๒.๔.๑.๑ แนวคิดแบบมุงเนนการผลิต (The Production Concept) แนวคิดนี้
เนนปริมาณการผลิต ผูผลิตเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหมีจํานวนมากและมีตนทุนต่ํา เพื่อ
จําหนายในราคาต่ํา เนนกําไรมาก ๆ สงผลใหผูบริโภคไมมีโอกาสเลือกสินคา
๒.๔.๑.๒ แนวคิดแบบมุงเนนผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) แนวคิดนี้
ผูผลิตใหความสําคัญกับคุณภาพ ประสิทธิภาพของสินค าที่ผลิตสูงขึ้นกวาแนวคิดที่ ๑ และมุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยางตอเนื่อง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในชวงที่มีคูแขงขันในตลาดมาก ทําใหมีสินคาจํานวนมากราคา
ใกลเคียงกัน
๒.๔.๑.๓ แนวคิดแบบมุงเนนการขาย (The Selling Concept) แนวคิดนี้เนน
แกปัญหาการขายสินคา ที่มีอยูดวยวิ ธีการขายในรูปแบบตาง ๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา
สวนมากใชกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ผูซื้อไมเคยซื้อมากอน เป็นสินคาที่ขายยาก เป็นแนวคิดที่มีลักษณะ
เริ่มจากภายในไปสูภายนอก (Inside-Out)
๒.๔.๑.๔ แนวคิดแบบมุงเนนการตลาด (The Marketing Concept) แนวคิดนี้
เนนความตองการของผูบริโภคเป็นสําคัญ เป็นแนวคิดหลักของการดําเนินธุรกิจทั่วไปในปัจจุบัน มี
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การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็น ความตองการของผูซื้อกอนแลวจึงนําขอมูลที่ได รับมาดําเนินการ
ผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก ารออกสู ต ลาด เพราะความต อ งการของผู บ ริ โ ภค มี ค วามเปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา บริษัทเนนการไดรับกําไรในระยะยาว เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเริ่มจากภายนอกเขาสูภายใน
(Outside-In) หลักการสําคัญของแนวคิดมุงเนนการตลาด คือ (๑) การตอบสนองความตองการของ
ลูกคา(Meeting Customer Needs) (๒) การใชความพยายามทางการตลาดของทุกฝุ ายให เกิดการ
ประสานสัมพันธ์กัน (Coordinating Marketing Efforts Across the Organization) (๓) การ
ดําเนินงานเพื่อหวังผลกําไรในระยะยาว (Working for Long Term Profits) ขอใหดูความแตกตาง
ของแนวคิดมุงเนนการขายและแนวคิดมุงเนนการตลาดจากตารางที่ใหไวตอไปนี้
ตารางที่ ๒.๑ แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดเนนการขายกับเนนการตลาด
แนวคิดมุ่งเน้นการขาย
๑.เนนความตองการขายของผูขายขาย(Seller’ Oriented)

แนวคิดมุ่งเน้นการตลาด
๑. เน น ความต อ งการของผู บ ริ โ ภค
(Consumer’ Oriented)
๒. เริ่ ม ต น จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่บ ริ ษั ทมี อ ยูแ ล ว เริ่ มทํ า การขาย ๒. เริ่ ม จากการพิ จ ารณาถึ ง ความ
สงเสริมการขาย สูความตองการของผูบริโภค (Inside Out) ตองการของผูบริโภคกอนจึงนําเสนอ
ผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อตอบ สนอง คว า ม
ตองการนั้น (Outside-In)
๓. เนนกําไรจากยอดขายสูงสุด
๓. เนนกําไรสูงสุดจากความพึงพอใจ
ของผูบริโภค
๔. ใชการวางแผนรยะสั้น ไมเนนการเติบโตอยางยั่งยืนของ ๓. ดําเนินงานตามแผนระยะยาว เพื่อ
องค์กร ทําใหองค์กรอยูไดไมนาน
การเติบโตขององค์กรในอนาคต
๒.๔.๑.๕ แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมแนวคิดมุงเนนการตลาดเพื่อสังคม (The
Societal marketing Concept) เป็นแนวคิดที่เนนผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมควบคูไปกับการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและวัตถุประสงค์ขององค์กร
สําหรับแนวคิดที่ ๑-๓ จัดเป็นแนวคิดทางการตลาดแบบดั้งเดิม จะเนนเฉพาะผูขายหรือ
ผูผลิต สวนแนวคิดที่ ๔-๕ เป็นแนวคิดหลักของการดําเนินธุรกิจทั่วไปในปัจจุบัน๔๕
สรุปที่มาของแนวคิดการตลาดที่ไดนําเสนอมีอยู ๕ แนวคิด คือ แนวคิดแบบมุงเนนการ
ผลิต แนวคิดแบบมุงเนนผลิตภัณฑ์ แนวคิดแบบมุงเนนการขาย แนวคิดแบบมุงเนนการตลาด และ
แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมแนวคิดมุงเนนการตลาดเพื่อสังคม ซึง่ ไดนําเสนอสาระสําคัญไวแลว
๔๕

กิ เ รวดี ไวยวาสนา, แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การตลาดและกระบวนการทางการตลาด, <
http://www.elfms.ssru.ac.th/rewadee_wa/file.php/1/Media_IMC_1-60/Ch1_marketing_concept.pdf
>, July 2018.
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๒.๔.๒ ความหมายการตลาด
จากการสืบคน ขอมูลเกี่ยวกับการตลาดไดพบวาประกอบดวยปัจจัยหลายชนิด
เชน ผูซื้อ ผูขาย สิน คาและบริ การ ดังนั้นการเขาใจความหมายของการตลาดจึงมีความจําเป็นใน
การศึกษาแนวคิดการตลาด ในเรื่องนี้ สุดาพร กุณฑลบุตร ไดใหความหมายของคําวา “ตลาด” และ
“การตลาด” ไวอยางนาสนใจ เพื่อใหเขาใจความหมาของคําทั้งสองไดชัดเจนจึงไดแบงการนําเสนอเป็น
๒ หัวขอ คือ ๑) ความหมายของตลาด ๒) ความหมายของการตลาด จะไดนําเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๔.๒.๑ ความหมายของตลาด คําวา “ตลาด (Market)” ในความหมายดั้งเดิม
หมายถึงสถานที่แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ เชน ตลาดพระโขนง ตลาดประตูน้ํา เป็นตน สวนใน
ความหมายปัจจุบันมิไดหมายถึงสถานที่ แตหมายถึงองค์ประกอบตาง ๆ รวมกันและกอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยประกอบดวยบุคคล (Individuals) หรือ องค์การ (Organization)
ซึ่งมีความสนใจที่จะซื้อสินคาเพื่ อตอบสนองความจําเป็น ความตองการและเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตามที่ ตนคาดหวัง และมี ปั จ จั ย ที่จ ะซื้อ หาสิ่ ง ที่ตอ งการไม วาจะเป็น เงิน เวลา หรือสิ่ งตา ง ๆ ที่ใ ช
แลกเปลี่ ย นสิ่ ง ที่ตอ งการ และประกอบดว ยบุคคลและองค์การซึ่งมี ความสนใจที่จ ะขายสิ่ ง ที่ผู ซื้ อ
ตองการ เมื่อสององค์ประกอบนี้รวมกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูตองการซื้อและผูตองการขาย
นอกจากนี้ตลาดยุคปัจจุบันอาจไมตองการสถานที่ (Place) พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเชนในอดีต แต
สามารถทํารายการแลกเปลี่ยนที่ไมปรากฏสถานที่แนชัด ไดแกการทําการซื้อขายทาง อิเลคทรอนิคส์
(e-commerce) ถือวาเป็น market space กลาวคือมีพื้นที่ไมจํากัดขอบเขต จากทุกหนทุกแหงใน
พื้นที่พิภพ มากกวาที่จะเป็น market space ซึ่งหมายความเพียงแคสถานที่ในการจําหนายสินคา ใน
ปัจจุบันแบงการพิจารณาตลาดออกเป็น ๔ แบบ ดังนี้
๑) ตลาดผูบริโภคทั่วไป (consumer markets) หมายถึงตลาดที่ผูบริโภคสินคา
และบริการเพื่อนําไปใชสวนตัว (end users) เชน การที่แมบานซื้อยาสีฟันไปใชในบาน หรือพอบานซื้อ
รถยนต์เพื่อขับพาลูก ๆ ไปสงโรงเรียน แมบานและพอบานจึงเป็นตลาดขององค์การธุรกิจที่ผลิตสินคา
จําหนาย และผูซื้อก็ซื้อมาเพื่อใชงาน
๒) ตลาดผูบริโภคที่เป็นองค์กรธุ รกิจ (business to business markets)
หมายถึงตลาดที่ผูบริโภคซื้อสินคาของกิจการ เพื่อ ไปทําการผลิตหรือจําหนายตอไป เชน การที่บริษัท
คอลเกตปาล์ มโอลี ฟ ซื้ อวั ต ถุดิ บ เพื่ อ ไปผลิ ต ยาสี ฟั น จํา หนา ย หรื อบริ ษั ทนิ ส สั น ซื้ อวั ส ดุเ พื่ อนํ า ไป
ประกอบรถยนต์จําหนาย บริษัทรถยนต์จึงเป็นตลาดของบริษัทที่จําหนายวัตถุดิบ ผูผลิตกระเปากุชชี่
ซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเปา บริษัทกุชชี่จึงเป็นผูบริโภคที่เป็นองค์การธุรกิจ
๓) ตลาดผูบริโภคที่ไมหวังผลกําไร (nonprofit markets) หมาถึงผูบริโภคซึ่งเป็น
องค์กรที่ไมไดมุงหวังกําไร เชน โรงพยาบาลของรัฐที่บริการโดยไมหวังผลกําไร โรงพยาบาลเหลานั้น
ตองการยารักษาโรคเพื่อใชรักษาผูปุวย โรงพยาบาลก็จะเป็นตลาดของบริษัทยา
๔) ตลาดภายในองค์การ (internal markets) หมายถึงการที่บริษัทหนึ่งมีบริษัท
ในเครื อหลายบริษัท และบริษั ทในเครือเป็นผู จําหนายสิ นคาหรือบริการให กับบริษัทในเครือ เชน
บริษัทปูนซีเมนต์จําหนายปูนซีเมนต์ใหกับบริษัทในเครือ เพื่อนําไปใชผลิตอางอาบน้ํา

๗๕
๒.๔.๒.๒ ความหมายการตลาด (Marketing) หมายถึ ง กระบวนการในการ
วางแผนและดําเนินการในดานแนวคิด ที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดวางจําหนายและการ
สงเสริมการจําหนาย ในสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ ยนและทําใหเกิดความพอใจตอ
บุคคลและองค์การตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว เชน การที่บริษัทน้ําผลไมไทย ทําการตลาดสินคาน้ํา
ผลไมพรอมดื่ม บริษัทตองมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับปัจจัยอยางนอย ๔ ประการ คือ
๑) ผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลิตภัณฑ์ที่จะจําหนาย เชน น้ําอดลม น้ําสับปะรด
น้ําองุน โดยตองพิจารณารวมกับผลิตภัณฑ์ของกิจการอื่นที่จะแขงขันกันในการจําหนายใหแกผูบริโภค
๒) ราคา (Price) ไดแกระดับของมูลคาที่จะใชแลกเปลี่ยนกั บผลิ ตภัณฑ์ของ
กิจการ มีทั้งการแลกเปลี่ยนระหวางสินคากับสินคา หรือแลกเปลี่ยนระวางสินคากับเงินตรา เชน น้ําผล
ละไมกลองละ ๑๕ บาท
๓) สถานที่ (Place) ไดแกสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อกับผูขาย เชน ผู
ซื้อเดินไปที่รานขายน้ําอัดลม และสั่งซื้อน้ําสั บปะรดตราผลไมไทยหนึ่งกลอง และจายเงินใหกับผูขาย
หรือเดินไปที่ตูจําหนายน้ําผลไมและน้ําอดลม (vending machine) และหยอดเหรียญลงไปแลวไดน้ํา
ผลไมมา ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนยังเกิดออนไลน์ได แลวโอนเงินและสงของภายหลัง
๔) การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เป็นการกระตุนใหผูซื้อตองการซื้อ
สินคาของกิจการ เชน การที่เลนกีฬามาเหนื่อย ๆ แตมีน้ําหลายชนิดใหเลือก ทําอยางไรจึงจะสงเสริม
ใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการ
ดังนั้นการตลาดจึงตองเกี่ยวของกับปัจจัยทั้งสี่อยาง แตนักการตลาดจะมีขอจํากัดทั้งจาก
ปัจจัยภายนอกองค์การเอง เชน งบประมาณ นโยบายของกิจการ กําลังคน และปัจจัยอื่น ๆ ทําใหตอง
ดําเนินงานภายใตขอจํากัดที่มีใหไดผลดีที่สุด โดยมีแรงกดดันจากภายนอกที่จะตองเอาชนะใหได เชน
คูแขง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี อํานาจตอรองของผูบริโภคและอื่น ๆ โดยการใชทรัพยากรที่มี
เพื่ อ จั ด หาปั จ จั ย ทั้ ง สี่ ใ ห มี ผ ลดี ที่ สุ ด ต อ กิ จ การ จึ ง เรี ย กปั จ จั ย ทั้ ง สี่ นี้ ว า “ส ว นผสมทางการตลาด
(Marketing mixed)๔๖
สรุปความหมายการตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดําเนินการในดาน
แนวคิดที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดวางจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย ในสินคาและ
บริการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและทําใหเกิดความพอใจตอบุคคลและองค์การตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว การตลาดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับปัจจัย ดานการตลาด คือ องค์ประกอบโดยตรงที่
เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่นําเสนอตอผูบริโภคอยางนอย ๔ ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ์ (Product)
ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการสงเสริมการจําหนาย (Promotion)

๒.๔.๓ หลักการสาคัญของการตลาด
ปัจจุบันหลักการตลาดไดใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดที่
เรียกวา “หลัก ๔P” อยางมาก เรื่องนี้นักการตลาดไดนําเสนอหลักสําคัญของของการนําหลัก ๔P เขา
๔๖

สุดาพร กุณฑลบุตร, หลักการตลาดสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๗), หนา ๗-๙.

๗๖
มาชวยในการเริ่มตนทําธุรกิจออนไลน์ โดยใชเขามาชวยในการสํารวจตลาด หลัก ๔P หรือ Marketing
Mix สามารถเรี ย กเป็ น ภาษาไทยไดวา “ส ว นผสมทางการตลาด” เป็นทฤษฎีห นึ่งที่นิยมใชในการ
วางแผนการตลาด โดยแบงออกเป็น ๔ สวนหลักๆ ไดแก Product, Price, Place และ Promotion
เราตองวางแผนใหแตละสวนมีความสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน สวนผสมทางการตลาดนั้น
(Marketing Mix) มีสวนประกอบดวยกันทั้งหมด ๔ อยาง ไดแก ๑) ผลิตภัณฑ์ (Product) ๒) ราคา
(Price) ๓) ชองทางการจั ด จํ าหน าย (Place) และ ๔) การส งเสริมการจําหนาย (Promotion)
หลักการสําคัญแตละสวนประกอบนักการตลาดไดใหรายละเอียดไวดังนี้
๒.๔.๓.๑ ผลิตภัณฑ์ (Product) ธุรกิจมีองค์ประกอบหลักซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ
อยางแรก คือ ผลิตภัณฑ์สินคา (Goods) หรือบริการ (Service) สําหรับในสวนสินคานั้นแบงออกเป็ น
สินคาประเภทจับตองได และสินคาประเภทจับตองไมได สําหรับการบริการนั้นแบงออกเป็น บริการ
แบบมีสวนรวม และการบริการแบบไมมีสวนรวม ดังนั้น สินคาและบริการจึงนับไดวาเป็นหัวใจสําคัญ
ของการดําเนินธุรกิจอยางแทจริง โดยตองมีคุณลักษณะสําคัญ คือ คุณภาพ (Quality) สําหรับในสวน
ของคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึง ดานความเหมาะสมในการใชงาน คุณภาพการออกแบบ และ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไวอีกดวย นอกจากนั้นคุณภาพยังเป็นตัวบงชี้สําคัญถึงภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจเราอีกดวย
๒.๔.๓.๒ ราคา (Price) การกําหนดราคานับวาเป็นกลยุทธ์สําคัญอี กอยางหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจ โดยมักจะขึ้นอยูกับปัจจัยตางๆ เชน ขนาดของตัวธุรกิจ ประเภทของสินคาที่
ตองการจําหนาย คาใชจายตางๆ สิ่งแวดลอมทางการตลาด กฎหมาย ความเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบ หรือแมแตระบบการจัดจําหนาย ตนทุนการผลิต และการสงเสริมการขาย เป็นตน สําหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กนั้น การกําหนดราคาขายของสินคาเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่ง เนื่องจากราคานั้น เป็นสิ่งที่
ใชวัดคา และประโยชน์ของตัวสินคา และยังเป็นตัวกําหนดวาเราจะสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดไปในทิศทางใด จะสามารถขายสินคาอยางไร จํานวนเทาไหร ราคาขายจะเป็นเครื่องบงชี้สําคัญ
ของความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจนั้น ทั้งนี้เนื่องจากกําไรนั้นคํานวณจาก รายรับหักลบดวย
ตนทุน และรายรับไดจากปริมานจํานวนที่ขายคู ณดวยราคาตอหนวย อีกหนึ่งกลยุทธ์การขายสินคาที่
นิยมนํามาใชกัน อยางแพรหลาย ไดแก การใหสวนลด (Discount) การขายเชื่อ (Credit) และการฝาก
ขาย (Consignment) และยังมีการใชนโยบายการตั้งราคามาใชอีกดวย นโยบายตั้งราคาแบงออกเป็น
๑) นโยบายราคาเพียงราคาเดียว (One Price Policy) เป็นการเสนอขาย
สินคา หรือบริการในราคามาตรฐานเดียวกัน ไมวาจะซื้อมากหรือนอยก็ตาม เชน ราคาน้ํามัน คาขนสง
สินคา คําตามน้ําหนัก หรือธุรกิจขายสินคาราคาเดียวทั้งราน (ทุกอยาง ๒๐ บาท)
๒) นโยบายราคาที่แตกตางกัน (Variable Price Policy) มีเหตุมากจากความ
แตกตางในดานคุณลักษณะเฉพาะของสินคาหรือตัวบริการ และการเจรจาตอรองของลูกคา นั่นจึ งเป็น
เหตุใหมีการตนราคาขายแตกตางกัน เชน สินคาที่มีคุณภาพดีกวาจะมีราคาที่สูงกวา สินคาที่คุณภาพ
รองลงมา เชน ราคาตั๋วชมภาพยนตร์ที่นั่งธรรมดา กับที่นั่งพิเศษ เสื้อผาแบรนด์ดังกับเสื้อผาไมมีแบ
รนด์
๓) นโยบายกําหนดราคาขายแบบแพ็กเกจ (Multiple Unit Package Pricing
Policy) เป็นการกําหนดราคาขายโดยเปรียบเทียบความแตกตางในดานปริมาณสินคาที่ซื้อ อธิบาย

๗๗
งายๆ คือถาซื้อในจํานวนมากราคาจะถูกกวาซื้อในจํานวนนอย เชน เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สินคาประเภทอุปโภคบริโภค
๔) นโยบายกําหนดราคาตามสายราคา (Price Lining-Policy) เป็นรูปแบบ
การกําหนดราคาสินคา แบบตอเนื่องตามขนาด และปริมานของสิ้นคา โดยแบงตามขนาด ใหญ กลาง
เล็ก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแกพนักงานขาย และตัวลูกคาเอง เชน นํายาบวนปาก ยาสีฟัน
๕) นโยบายกําหนดราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological-Pricing Policy) ธุรกิจ
อาจจะใชวิธีการกําหนดราคาใหนาสนใจ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาซึ่งเชื่อวามีผลโดยตรงตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาของลูกคา หรือผูบริโภค เชน สินคาที่มีราคาลงทายเหมือนกัน ๕๙, ๘๙, ๙๙ หรือสินคาที่
มีปูายกํากับ เชน สินคาขายดี
๖) นโยบายกําหนดราคาจามจํานวน (Unit Pricing-Policy) เป็นรูปแบบการ
ตนราคาใหแตกตาง โดยอางอิงจากน้ําหนักของสินคาตอหนวยเป็นเกณฑ์ เชน ซื้อสินคาที่มีน้ําหนักที่
แตกตางกัน ๑๐๐, ๕๐ และ ๓๐ กรัม ตัวสินคาจะมีราคาไมเทากัน
๒.๔.๑.๓ ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การนําสินคาไปใหถึงมือของลูกคา
โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจาย
สินคาที่สามารถทําใหเกิดผลกําไรมากที่สุด ตองกระจายสินคาใหตรงกลุมเปูาหมายมากที่สุด หากเป็น
สินคาที่ขายไปหลายๆ แหงวิธีการขาย หรือการกระจายสินคานั้นจะมีความสําคัญมาก โดยหลักการ
ของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใชขายใหมากสถานที่ ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยูกับวา สินคา
ของทานคืออะไร และกลุมเปูาหมายทานคือใคร
๒.๔.๑.๔ การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) ความสําเร็จทางดานธุรกิจ คือ
การขายสินคา หรือบริการใหไดมากที่สุด แตมักจะปัญหาวาตองทําอยางไร การสงเสริมการขาย จึงมี
บทบาทสําคัญที่ชวยใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ
เมื่อธุรกิจทราบวาลูกคาตองการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพื่อที่จะสามารถสรางโปรโมชั่นที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดโดยตรง แตการส งเสริมการขายนั้นมีความสัมพันธ์ใกลชิดกับงบประมาณ
ดานคาใชจายอยางมาก และควรจะตองพยายามใหไดผลลัพธ์กลับคืนอยางคุมคาที่สุด ซึ่งมีอยูหลายวิธี
ที่สามารถชวยไดทั้งทางตรงและทางออมดังนี้
๑) การโฆษณา (Advertsing) อาจจะใชคําพูด หรือขอความ โดยมีความหมาย
ที่จะใหลูกคามีความรูสึกดีตอตอสินคา หรือบริการนั้น รวมทั้งจูงใจใหเกิดความตองการอยากทดลอง
สินคา หรือบริการของเรา
๒) การขายโดยตรง (Direct Sales) เป็นการขายโดยเขาไปติดตอถึงตัวลูกคา
โดยตรง โดยการอธิบายรายละเอียดตางๆ ของสินคาใหลูกคาไดทราบ หรือที่เรียกวาการเสนอขาย โดย
ตองอาศัยเทคนิค และวิธีการที่นาสนใจ
๓) การสงเสริมการขายทางดานลูกคา (Consumer Promotion)
เป็นรูปแบบในการสรางสิ่งดึงดูดใจใหกับตัวลูกคาโดยตรง เชน การลด แลก แจก แถม หรือการเลน
เกมเพื่อชิงรางวัล เป็นการกระตุนใหลุกคา เกิดความสนใจ และมีความหวังในประโยชน์ที่ไดรับจากตัว
สินคา หรือบริการของเรา

๗๘
๔) การบริการ (Service) เป็นรูปแบบการใหบริการทั้งกอน และหลังการ
ขาย (การอธิบายคุณลักษณะที่ดี และการใชสินคากอนลูกคาจะทําการซื้อ เพื่อเป็นการเชื้อเชิญใหเกิด
สนใจ) การบริการขณะขาย (การสาธิตใหลูกคาไดชมกอนที่จะตัดสินใจซื้อสินคา หรืออาจจะเป็นการให
ลูกคาทดลองดวยตัวเองกอน) และบริการหลังการขายสินคาใหกับลูกคา (เชนการซอมบํารุง หรือ
ตรวจสอบสินคาเมื่อลูกคาไดซื้อไปแลวโดยทําอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความประทับใจระยะยาว) แมใน
บางธุรกิจอาจจะไมสามารถปรับเปลี่ยน ทั้ง ๔P ไดทั้งหมดในระยะสั้นได ก็ไมเป็นปัญหาเพราะ เรา
สามารถคอยๆ ปรับกลยุทธ์จนไดสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมที่สุดได๔๗
สรุปหลักการตลาดบางที่เรียกวาสวนประสมทางการตลาดคือ ไดใหความสําคัญกับแนวคิด
เรื่องสวนผสมทางการตลาดที่เรียกวาหลัก “4P” เป็นทฤษฎีหนึ่งที่นิยมใชในการวางแผนการตลาด
โดย มีสวนประกอบสําคัญทั้งหมด ๔ อยาง ไดแก ๑) ผลิตภัณฑ์ (Product) ๒) ราคา (Price) ๓) ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) และ ๔) การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เป็นตน

๒.๔.๔ ประเภทการตลาด
การตลาด คือ กระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยัง
ลูกคา การตลาดอาจถูกตีความวาเป็นศิลปะแหงการขายสินคาในบางครั้งแตการขายนั้นเป็นเพียงสวน
เล็ก ๆ สวนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจถูกมองวาเป็นหนาที่ขององค์การและกลุมกระบวนการ
เพื่อการผลิต การสงสิ นคาและการสื่อสารคุณคาไปยังลูกคา และการจัดการความสัมพันธ์ตอลูกคา
ในทางที่เป็นประโยชน์แกองค์การและผูถือหุน การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาด
เปูาหมาย ตลอดจนการไดมาและการรักษาลูกคา ผานทางการจัดหาคุณคาของลูกคาที่เหนือกวาสิ่งอื่น
ใด มีมโนทัศน์หาอยางหลัก ๆ ที่องค์การสามารถเลือกเพื่อนําไปดําเนินการธุรกิจไดแก มโนทัศน์เนน
การผลิต เนนผลิตภัณฑ์ เนนการขาย เนนการตลาด และเนนการตลาดองค์รวม ซึ่งองค์ประกอบสี่
อยางของการตลาดองค์รวมคือ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร และ
การตลาดรับผิดชอบตอสังคม กลุมของภาระหนาที่ที่สําคัญตอการจัดการการตลาดที่ประสบผลสําเร็จ
ประกอบไปดวย การมองการตลาดเชิงลึก การติดตอเชื่อมโยงกับลูกคา การสรางตราสินคาที่มั่นคง
การสรางผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกคา การสงสินคาและการสื่อสารคุณคา การสรางความเจริญเติบโต
ในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด สวยและรวยมาก แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด
แบงไดเป็น ๒ ยุค คือ ๑) แนวคิดในยุคกอน ๒) แนวคิดสมัยใหม แตละยุคมีการอธิบายดังนี้
๒.๔.๔.๑ แนวคิดในยุคกอน แนวคิดการตลาดพัฒนามาจากแนวคิดในยุคกอน
หนานี้ ซึ่งก็คือแนวคิดเนนการผลิต เนนผลิตภัณฑ์ และเนนการขาย

๔๗

การตลาดแบบ-4p-คืออะไร, <https://www.branddoodee.com/>, July 2019.

๗๙

ตารางที่ ๒.๒ แสดงแนวคิดในยุคกอน
แนวคิด

ตัว
ขับเคลื่อน
ผลกําไร

กรอบเวลาของ
โลกตะวันตก

การผลิต

วิธีการผลิต

ค.ศ. ๑๙๕๐

ผลิตภัณฑ์

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

ค.ศ. ๑๙๖๐

การขาย

วิธีการขาย

ค.ศ.
๑๙๕๐-๑๙๖๐

การอธิบาย
หนวยธุรกิจที่เนนการผลิตมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการผลิตสินคาและบริการใหไดมากที่สุด
เทาที่จะเป็นไปได ดังนั้นจึงทําใหหนวยธุรกิจแสวงหา
ผลประโยชน์จากการประหยัดตอขนาดจนกวาจะถึง
ขนาดการผลิตต่ําสุดที่มีประสิทธิภาพแนวคิดเนนการ
ผลิตอาจสามารถนํามาใชไดเมื่ออุปสงค์ของสินคาและ
บริการนั้น ๆ สูง กอปรดวยความเชื่อมั่นที่ดีวารสนิยม
ของผูบริโภคจะไมเปลี่ยนแปรอยางรวดเร็ว
(เหมือนกับแนวคิดเนนการขาย)
หนวยธุรกิจที่เนนผลิตภัณฑ์เกี่ยวของกับการให
ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิต หนวย
ธุรกิจก็ยังตั้งขอสมมติวาตราบเทาที่ผลิตภัณฑ์ของตนมี
มาตรฐานสูง ประชาชนจะซื้อและอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
หนวยธุรกิจที่เนนการขายใหความสําคัญตอการขาย
และการสงเสริมผลิตภัณฑ์เฉพาะอยางเป็นหลัก และ
ไมสนใจวาผูบริโภคจะตองการหรือไม ดวยเหตุนี้จึง
สงผลใหเกิดการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอยูแลวในตลาด
และการใชเทคนิคการสงเสริมเพื่อใหบรรลุยอดขาย
สูงสุดเทาที่เป็นไปได แนวคิดเนนการขายอาจเหมาะ
กับสถานการณ์ที่หนวยธุรกิจมีผลิตภัณฑ์เกาเก็บอยูใน
คลังสินคา หรือไมก็สถานการณ์ที่อุปสงค์ของ
ผลิตภัณฑ์สูง ซึ่งความเปลี่ยนแปรรสนิยมของผูบริโภค
ที่จะทําใหอุปสงค์ลดลงมีผลกระทบเพียงเล็กนอย

๘๐

ตารางที่ ๒.๒ แสดงแนวคิดในยุคกอน (ตอ)
แนวคิด

ตัว
ขับเคลื่อน
ผลกําไร

ความจําเป็น
และความ
การตลาด
ตองการของ
ลูกคา

การตลาด ทุกสิ่งสําคัญ
องค์รวม ตอการตลาด

กรอบเวลาของ
โลกตะวันตก

การอธิบาย

แนวคิดเนนการตลาดอาจเป็นแนวคิดที่สามัญที่สุดที่ใช
ในการตลาดรวมสมัย หนวยธุรกิจที่เนนการตลาดให
ความสําคัญกับการวางรากฐานแผนการตลาดในเรื่อง
มโนทัศน์การตลาด นําไปสูการผลิตสินคาที่ตรงตาม
ค.ศ. ๑๙๖๐ ถึง รสนิยมของผูบริโภครายใหม เพื่อที่จะทําเชนนั้น
ปัจจุบัน
หนวยธุรกิจตองทําการวิจัยการตลาดเพื่อประเมิน
ความตองการของตลาด ทําการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับใหเขากับสารสนเทศที่เผยออกมา
และจากนั้นจึงใชเทคนิคการสงเสริมเพื่อใหประชาชน
ทราบวาหนวยธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ดังกลาวขายอยู
การตลาดองค์รวมคือแนวคิดที่มองวาการตลาดเป็น
กิจกรรมที่ซับซอน และยอมรับวาทุกสิ่งสําคัญตอ
การตลาด มุมมองอยางกวางและครบวงจรมี
ความสําคัญตอการพัฒนา การออกแบบ และการทํา
คริสตวรรษที่
ใหกิจกรรมและการดําเนินการทางการตลาดสัมฤทธิ์
๒๑
ผล องค์ประกอบสี่อยางที่บงบอกถึงลักษณะการตลาด
องค์รวมไดแก การตลาดความสัมพันธ์ การตลาด
ภายในการตลาดครบวงจร และการตลาดรับผิดชอบ
ตอสังคม

๒.๔.๔.๒ แนวคิดสมัยใหม แนวคิดทางการตลาดสมัยใหมนี้ไดกลาวรวมถึง
การตลาดความสัมพันธ์ที่มุงเนนลูกคาเป็นสําคัญ การตลาดเชิงธุรกิจ หรือการตลาดเชิงอุตสาหกรรมที่
มุงเนนองค์กรหรือสถาบัน และการตลาดเชิงสังคมที่มุงเนนประโยชน์ตอสังคม [๔]นอกจากนี้ การตลาด
รูปแบบใหมนี้ไดใชอินเทอร์เน็ตซึ่งเรียกวา การตลาดผานอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing) หรืออีก
หลายชื่ อ ตั ว อย างเช น การตลาดอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ (e-marketing), การตลาดออนไลน์ (online
marketing), การตลาดดิจิตอล (digital marketing) ที่หมายถึงการตลาดผานเว็บไซต์คนหาขอมูล
(search engine website) , การโฆษณาบนหนาจอคอมพิวเตอร์ (desktop advertising) การตลาด

๘๑
ยุคสมัยใหมนี้พยายามทํากลยุทธ์การแบงกลุมลูกคาใหเป็นไปอยางสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการตลาดแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการกําหนดกลุมเปูาหมายใหมีความแมนยําชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในบางครั้งเรียกวา การตลาดเฉพาะบุคคล (personalized marketing) หรือการตลาดแบบหนึ่งสินคา
ตอหนึ่งลูกคา (one-to-one marketing) อีกประการหนึ่ง การตลาดผานอินเทอร์เน็ตนั้นบางครั้งถูก
พิจารณาในมุมกวางมากขึ้น เพราะวาการตลาดผานอินเทอร์เน็ตนั้นไมไดหมายถึงการทําตลาดอยูบน
โลกอินเทอร์เน็ตเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการตลาดผานอีเมล สื่อไรสาย และการผลักดันผูคนที่ได
บริโภคสื่ออยางวิทยุ ปูายโฆษณาขนาดใหญซึ่งเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมเขาไปสูอินเทอร์เน็ตหรือหนา
เว็บไซต์ตาง ๆ อีกดวย
ตารางที่ ๒.๓ แสดงแนวคิดในยุคใหม
แนวคิด
การตลาด
ความสัมพันธ์/
การจัดการ
ความสัมพันธ์

การตลาดเชิง
ธุรกิจ/
การตลาดเชิง
อุตสาหกรรม

การตลาดเชิง
สังคม
การสรางตรา
สินคาหรือแบ
รนด์

ตัวขับเคลื่อน
ผลกําไร

กรอบเวลา
ของโลก
ตะวันตก

การอธิบาย

การสรางและ
รักษา
ค.ศ.๑๙๖๐ ถึง
ความสัมพันธ์ ปัจจุบนั
ที่ดีตอลูกคา

เนนความสัมพันธ์โดยรวมระหวางผูจัดจําหนายและ
ลูกคาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหบริการลูกคาในสิง่ ที่ดี
ที่สุดเทาที่จะทําไดพรอมทั้งสรางความจงรักภักดีของ
ลูกคา
ในการทําการตลาดระหวางธุรกิจหรือองค์กรนั้น
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ําคัญจะเนนดานสินคาที่ใชในอุตสหกรรม
การสรางและ
(Industrial goods) เชน วัตถุดิบในการผลิต เป็นตน
รักษา
หรือสินคาประเภททุน (Capital goods) เชน
ค.ศ ๑๙๘๐ ถึง
ความสัมพันธ์
เครื่องจักรในการผลิต เป็นตน โดยจะเนนในสอง
ปัจจุบนั
ที่ดีระหวาง
ประเภทนี้มากกวาสินคาอุปโภคบริโภค (customer
องค์กร
products / end products) รวมถึงกิจกรรมทาง
การตลาดตาง ๆ ทัง้ การจัดโปรโมชั่น การโฆษณา และ
การสื่อสารกับลูกคานั้นก็จะแตกตางกันดวย
มีคุณลักษณะคลายกับการทําการตลาดโดยทั่วไปแตมี
คุณประโยชน์ ค.ศ. ๑๙๙๐ ถึง เงื่อนไขเพิ่มเติมวา จะตองเป็นกิจกรรมทางการตลาด
ตอสังคม
ปัจจุบนั
ที่ลดความเป็นอันตรายตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดตอสังคม ทั้งตัว
สินคา กระบวนการผลิตสินคา และกระบวนการขาย
คุณคาของ
ในบริบทนี้ การสรางตราสินคาหรือแบรนด์จะสะทอน
ค.ศ. ๑๙๘๐ ถึง
ตราสินคาหรือ
ถึงปรัชญาของบริษทั และการตลาดเป็นเสมือน
ปัจจุบนั
แบรนด์
เครื่องมือหนึ่งของของการสรางตราสินคาดวย

สรุปประเภทของการตลาด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบงไดแบงเป็น ๒ ยุค คือ ๑)
แนวคิดในยุคกอน เนนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และการตลาดองค์รวม ๒) แนวคิด

๘๒
สมัยใหม เนนการตลาดความสัมพันธ์ การตลาดเชิงธุรกิจ การตลาดเชิงสังคม และการสรางตราสินคา
หรือแบรนด์๔๘

๒.๔.๕ วิธีการของการตลาด
วิ ธี ก ารของการตลาดหรื อ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว เป็ น
องค์ประกอบหลายอยางที่ผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวใชเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาด
(Marketing mix) บางทีเรียกใหเขาใจและจดจําไดงายวา หลัก 7Ps มีองค์ประกอบดังนี้
๒.๔.๕.๑ กิจกรรมการทองเที่ยว (Tourism activities) คือ สินคาและบริการ
ตลอดจนกิจกรรมทางการทองเที่ยวทุกอยางสินคาและบริการที่เสนอขาย อาจแบงได ๒ ประเภท คือ
๑) สินคาที่มีตัวตน (Tangible product) ไดแก แหลงทองเที่ยวซึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถจับ
ตองได มองเห็นเป็นรูปรางลักษณะที่แนนอนซึ่งสามารถบงบอกความเป็ นวิถีชีวิตของนักทองเที่ยว ๒)
สินคาไมมีตัวตน (Intangible product) ซึ่งเป็นงานบริการ การวางแผนนับวามีความจําเป็นและสําคัญ
มากสําหรับการสรางผลกํา ไรใหแกแหลงทองเที่ยวและธุ รกิจอื่น ๆ ในแหลงการทองเที่ยวตามปกติ
มักจะเริ่มตนดวยการใหผลกําไรจากแหลงทองเที่ยว ๕ ประการ คือ ๑) แหลงทองเที่ยวที่ดี (Right
product) ๒) สถานที่ที่เหมาะสม (Right place) ๓) เวลาที่เหมาะสม (Right time) ๔) ราคาที่
เหมาะสม (Right price) และ ๕) ปริมาณที่เหมาะสม (Right quantity)
๒.๔.๕.๒. ราคา (Price) ราคาในแหลงทองเที่ยวเป็นสวนที่สําคัญในการพิจารณา
วาจะกําหนดราคาแหลงทองเที่ยวเทาไร จึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการแขงขันวามีมากนอย
แค ไ หน มีค วามรุ น แรงเพี ย งใด แหล ง ท องเที่ย วต างจากคู แข ง ขัน แคไ หน สิ่ ง ที่ผู จั ดการธุ ร กิจ การ
ทองเที่ยวตองคํานึงในการจัดทําเรื่องราคามีองค์ประกอบที่สําคัญ ๑๑ ประการ ดังนี้ คือ ๑) คุณภาพ
ของแหลงทองเที่ยว (Product quality) ๒) ลักษณะเดนเฉพาะของแหลงทองเที่ยว (Product
distinctiveness) ๓) ขอบเขตของการแขงขัน (Extent of competition) ๔) วิธีการขยายแหลง
ทองเที่ยว (Method of distribution) ๕) ลักษณะเฉพาะของตลาด (Character of market) ๖)
ตนทุนของแหลงทองเที่ยวและบริการ (Cost of product and/or service) ๗) ตนทุนในการขยาย
แหลงทองเที่ยว (Cost of distribution) ๘) กําไรที่ตองการ (Profit margin desired) ๙) ฤดูกาล
ทองเที่ยว (Seasonality) ๑๐) ราคาลดพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย (Special promotional prices)
และ ๑๑) ขอควรคํานึงทางดานจิตวิทยา (Psychological considerations)
๒.๔.๕.๓. ความสะดวกสบายของสถานที่ (Place) เป็นกระบวนการหรือชอง
ทางการจัดจําหนายสินคาและบริการไปใหถึงลูกคาโดยรวดเร็ว และสะดวกที่สุด กระทําไดโดยการขาย
ตรง ขายผานตัวแทน ขายสง ขายปลีก หรือใชวิธีการหลายอยางผสมผสานในการจัดจํา หนาย เชน จัด
จําหนาย โดยบริษัทตัวแทนจําหนาย (Travel agent) เป็นตน ในดานธุรกิจการทองเที่ยว ชองทางการ
จัดจําหนายจากหนวยผลิต (Suppliers) ไดแก ที่พัก รานอาหาร หนวยธุรกิจทางดานการขนสง ราน
ขายของที่ระลึก สถานบันเทิง เป็นตน
๒.๔.๕.๔ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกลยุทธ์ชวยกระตุนใหลูกคา
ตัดสินใจตองการซื้อสินคาและบริการเร็วขึ้ น เครื่องมือประกอบกการสงเสริมการตลาด(Promotion
๔๘
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tools) ที่สําคัญมี ๔ อยางคือ ๑) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดตอสื่อสารแบบไมใชบุคคล
(Non-personal) โดยผานสื่อตาง ๆ ๒) การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เป็นการติดตอสื่อสารที่
มีอิทธิพลตอการสรางเจตคติที่ดีตอองค์ การ และกลุมตาง ๆ ในสังคมทั้ ง ภาครัฐบาลและเอกชน
เครื่องมือของการ ประชาสัมพันธ์ที่สําคัญมี ๖ ประการ คือ (๑) ขาว (News) (๒) สุนทรพจน์
(Speeches) (๓) เอกสาร (Special events) (๔) โสตทัศนูปกรณ์ (Audio-visual materials) (๕) สิ่ง
ที่แสดงเอกลกัษณ์ของหนวยงาน (Corporate identity materials) (๖) กิจกรรมใหบริการแก
สาธารณชน (Public service activities) เครื่องมือของการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ทําใหชุมชนรูจัก
หน ว ยงาน และทํา ให หน ว ยงานมีภ าพพจน์ดีขึ้ น ส งผลใหเกิดการเพิ่มยอดขายและการบริ การ ซึ่ ง
ขาวสารที่ดีสามารถกอใหเกิดการตัดสินใจได ๓) การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เป็น
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการตลาดที่กระทําอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงาน การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่ชวยกระตุนความสนใจในการใชบริการของลูกคา ๔) การขายโดยใช
พนักงานขาย (Personal selling) หรือการขายโดยบุคคลเป็นการเสนอขายดวยวาจาดวยคนเดียว
หรือหลายคนที่มีลักษณะการติดตอแบบ ๒ ทาง (Two-way communication) ระหวางผูซ้ือกับผูขาย
เปิ ด โอกาสให มี ก ารซั ก ถามข อ สงสั ย และเกิ ด ความเข า ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ บริ ก ารมากกว า การ
ติดตอสื่อสารแบบทางเดียว (Onaway communication) ในการขายบริการทางการทองเที่ยว
บางครัง้ ตองสงพนักงานขายไปติดตอเสนอขายบริการบนหองพัก หองประชุม เป็นตน
๒.๔.๕.๕ บุคลากรทางการทองเที่ยว(People) เป็นพนักงานใหบริการมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับผูใหและผูรับบริการ บุคคลเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคารับรูถึง คุณภาพ หรือเป็น
ผูทํา ลายคุณภาพได ดังนั้น การเตรี ยมบุคลากรจึงมีความสํ า คั ญ แตการสรรหา รับสมัคร ฝึ กอบรม
กระตุนใหเป็นผูมีจิตบริการ โดยเฉพาะพนักงานในสวนที่ตองติดตอกับลูกคาโดยตรง เนื่องจากเป็น
บุคคลตองเกี่ยวของกับการใหบิริการรับรองแขกทีเ่ ป็นนักทองเที่ยวจํานวนมาก
๒.๔.๕.๖. กระบวนการบริการ (Service process) คือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบ วิธีการ และงานที่ปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับลูกคา เพื่อมอบการใหบริการอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทําใหลูกคาที่เป็นนักทองเทียวเกิดความประทับใจ ในรูปแบบหรือขั้นตอนการทํา
งานของสถานประกอบการนําเที่ยว
๒.๔.๕.๗ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) คือองค์ประกอบของ
ธุรกิจหรือบริการที่ลูกคามองเห็นและใชพิจารณาตั ดสินใจขอใชบริการ ไดแก อุปกรณ์เครื่องอํานวย
ความสะดวกที่จัดให ปูายประกาศ สิ่งตีพิมพ์ทั่วไป สิ่งเหลานี้สะทอนถึงรูปแบบและคุณภาพการบริการ
ของสถานประกอบการที่ชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา และเป็นการสะทอนถึงรสนิยมของ
ลูกคาไปดวยและเป็นสวนประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ
สรุ ป วิ ธี ก ารของการตลาดหรื อ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว เป็ น
องค์ประกอบหลายอยางที่ผูประกอบธุรกิจ การทองเที่ยวใชเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาด
(Marketing mix) บางทีเรียกใหเขาใจและจดจําไดงายวา หลัก 7Ps มีองค์ประกอบดังนี้ คือ กิจกรรม
การทองเที่ยว (Tourism activities) ราคา (Price) ความสะดวกสบายของสถานที่ (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรทางการทองเที่ยว(People) กระบวนการบริการ (Service
process) และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) เป็นตน
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๒.๔.๖ การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาด
จาก แนวคิ ด การตลาดที่ ไ ด นํ า เสนอมาแล ว การตลาดเป็ น กระบวนการในการ

วางแผนและดําเนินการในดานแนวคิดที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดวางจําหนายและการ
สงเสริมการจําหนาย ในสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ ยนและทําใหเกิดความพอใจตอ
บุคคลและองค์การตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว จากหลักการขางตนนี้สามารถนําแนวคิดการตลาดไป
ปรับใชกับการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมไดอยางนอยใน ๔ ประการ คือ ๑) ดานผลิตภัณฑ์
(Product) ๒) ดานราคา (Price) ๓) ดานสถานที่ (Place) และ ๔) ดานการสงเสริมการจําหนาย
(Promotion) การปรับใชในแตละดานมีดังตอไปนี้
๒.๔.๖.๑ ดานผลิตภัณฑ์ (Product) การทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็น
การสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์เพื่อชมแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดาน
ผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอขายใหแกลูกคาซึ่งเป็นนักทองเที่ยวที่ สําคัญจึงมี ๕ ประการ (5A Model) คือ ๑)
สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) แหลงทองเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของ นักทองเที่ยวหรือมีลักษณะ
ชวนใจ มีเสน ห์เฉพาะตัว ๒) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) มีสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว เชน ที่พัก รานอาหาร สถานที่ออกกําลังกายสถานบันเทิง หางสรรพสินคา
ตลอดจนมีบ ริ การให ขาวสารขอมู ล กับนักทองเที่ยว บริการตาง ๆ เหล านี้ถือเป็นสิ่ งอํานวยความ
สะดวกสบายที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเดินทางมาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเหลานั้นไดมากขึ้น ๓) การ
เขาถึง (Accessibility) มีเสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกสบาย เนื่องการคมนาคม
ขนสงที่สะดวกสบายเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลือกสถานที่เที่ยวของนักทองเที่ยว เพราะทําให
นักทองเที่ยวสามารถเดิน ทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ ไดอยางสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
ระเบีย บการให บริ การเขาออกสะดวกสบาย ไมเป็นอุปสรรคกับการเดินทางทองเที่ยวและมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น ๔) กิจกรรม (Activity) มีกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลายและกิจกรรมเหลานั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการของนั กทองเที่ยวได ในระหวางที่นักทองเที่ยวอยูในสถานที่ทองเที่ยวนั้น
สามารถเขารวมในกิจกรรมเหลานั้นไดอยางสะดวกสบาย เชน งานประเพณี วิถีชีวิตความของคนใน
ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผา เป็นตน ๕) การบริการ
เสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary Services) เป็นบริการเพิ่มเติมใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ
เชน อินเตอร์เน็ต สถานที่ใหบริการโทรศัพท์ โรงพยาบาล ธนาคาร ไปรษณีย์ หองน้ําสาธารณะใน
สถานที่ทองเที่ยว รถรับสง เป็นตน ดังนั้นเพื่อใหผลิตภัณฑ์ดังกลาวเป็นที่พึงพอใจของลูกคาที่เป็นนัก
ทองจึ งควรนําหลักการสํ าคัญของการตลาดดานผลิตภัณฑ์ (Product) มาปรับใช คือตั้ง อยูบนฐาน
แนวคิดที่วา “สินคาและบริการ” เป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจอย างแทจริง ดานผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายใหกับลูกคาที่เป็นนักทองเที่ยวตองมีคุณลักษณะสําคัญ คือ คุณภาพ (Quality) สําหรับใน
สวนของคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึง ดานความเหมาะสมในการใชงาน คุณภาพการออกแบบ
และคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว คุณภาพเป็นตัวบงชี้สําคัญถึงภาพลักษณ์ของการดําเนินธุรกิจ
๒.๔.๖.๒ ดานราคา (Price) สิ่งที่ผูจัดการธุรกิจการ ทองเที่ยวตองคํานึงในการ
จัดทําเรื่องราคามีองค์ประกอบที่สําคัญ ๑๑ ประการ ดังนี้ คือ ๑) คุณภาพของแหลงทองเที่ยว
(Product quality) ๒) ลักษณะเดนเฉพาะของแหลงทองเที่ยว (Product distinctiveness) ๓)
ขอบเขตของการแขงขัน (Extent of competition) ๔) วิธีการขยายแหลงทองเที่ยว (Method of

๘๕
distribution) ๕) ลักษณะเฉพาะของตลาด (Character of market) ๖) ตนทุนของแหลงทองเที่ยว
และบริการ (Cost of product and/or service) ๗) ตนทุนในการขยายแหลงทองเที่ยว (Cost of
distribution) ๘) กําไรที่ตองการ (Profit margin desired) ๙) ฤดูกาลทองเที่ยว (Seasonality) ๑๐)
ราคาลดพิเศษเพื่อสงเสริมการขาย (Special promotional prices) และ ๑๑) ขอควรคํานึงทางดาน
จิตวิทยา (Psychological considerations) ดังนั้นเพื่อใหราคาดังกลาวเป็นที่พึงพอใจของลูกคาที่เป็น
นักทองจึงควรนําหลักการสําคัญของการตลาดดานราคา (Price) มาปรับใช คือ ตั้งอยูบนฐานแนวคิด
ที่วา “ราคาขายจะเป็นเครื่องบงชี้สําคัญของความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ ” ทั้งนี้เนื่องจาก
กําไรนั้นคํานวณจาก รายรับหักลบดวยตนทุน และรายรับไดจากปริมานจํานวนที่ขายคู ณดวยราคาตอ
หน ว ย อีกหนึ่ งกลยุ ทธ์การขายสิ นคา ที่นิยมนํามาใชกัน อยางแพรห ลาย ไดแก การให ส ว นลด
(Discount) การขายเชื่อ (Credit) และการฝากขาย (Consignment) เป็นตน
๒.๔.๖.๓ ดานสถานที่ (Place) ไดแกที่สําหรับแลกเปลี่ยนระหวา งผูซื้อกับผูขาย
เป็นกระบวนการหรือชองทางการจัดจํา หนายสินคาและบริการไปใหถึงลูกคาโดยรวดเร็ว และสะดวก
ที่สุด กระทําไดโดยการขายตรง ขายผานตัวแทน ขายสง ขายปลีก หรือใชวิธีการหลายอยางผสมผสาน
ในการจัดจําหนาย เชน จัดจําหนาย โดยบริษัทตัวแทนจําหนาย (Travel agent) เป็นตน ในดานธุรกิจ
การทองเที่ยว ชองทางการ จัดจําหนายจากหนวยผลิต (Suppliers) ไดแก ที่พัก รานอาหาร หนวย
ธุรกิจทางดานการขนสง รานขายของที่ระลึก สถานบั นเทิง เป็นตน ดังนั้นเพื่อใหสถานเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกคาที่เป็นนักทองจึงควรนําหลักการสําคัญของการตลาดดานสถานที่ (Place) มาปรับใช คือ
ตั้ ง อยู บ นฐานแนวคิ ด ที่ ว า “มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก ความรวดเร็ ว ถู ก ต อ ง และความ
ปลอดภัย” เป็นตน
๒.๔.๖.๔ ดานการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เป็นการกระตุนใหผู ซื้อ
ตองการซื้อสินคาของกิจการ เชน การที่เลนกีฬามาเหนื่อย ๆ แตมีน้ําหลายชนิดใหเลือก ทําอยางไรจึง
จะสงเสริมใหผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ของกิจการ ๔๙ ความสําเร็จทางดานธุรกิจ คือ การขายสินคา หรือ
บริการใหไดมากที่สุด ซึ่งมีอยูหลายวิธีที่สามารถชวยไดทั้งทางตรงและทางออมดังนี้ ๑) การโฆษณา
(Advert sing) ๒) การขายโดยตรง (Direct Sales) ๓) การสงเสริมการขายทางดานลู กคา
(Consumer Promotion) และ ๔) การบริการ (Service) การสงเสริมการขาย จึงมีบทบาทสําคัญที่
ชวยใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ หากไดนํา
หลักการตลาดดานการสงเสริมการจําหน าย (Promotion) มาปรับใช คือ เมื่อธุรกิจทราบวาลูกคา
ตองการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพื่อที่จะสรางความพึงพอใจและโปรโมชั่นที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาสามารถนําหลักการตลาดดานการสงเสริมการจําหนาย เชน การโฆษณา การขายโดยตรง
การสงเสริมการขายทางดานลูกคา และ การบริการ ที่ไดกลาวมาแลวมาปรับใชไดตามความเหมาะสม
สรุ ป การประยุ กต์ ใชแนวคิ ด การตลาด คือ การนําเอาหลั กการตลาดมาปรับใชในการ
วางแผนและดําเนินการในดานแนวคิดที่เกี่ยวของกับ ดานผลิตภัณฑ์ (Product) ดานราคา (Price)

๔๙

สุดาพร กุณฑลบุตร, หลักการตลาดสมัยใหม่, (พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๗), หนา ๗-๙.

๘๖
ดานสถานที่ (Place) และ ดานการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) ในสินคาและบริการ เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนและทําใหเกิดความพึงพอใจตอบุคคลและองค์การตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องศึกษาประวัติศาสตร์และเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต ศึกษาเสนทางการทองเทียว
ทางศาสนาและวัฒ นธรรมในอีส านใต และศึกษาผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต ผูวิจัยไดวางกรอบการสืบคนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดแบงประเด็นการ
สืบคนออกเป็น ๓ หัวขอ คือ ๑) ดานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒) ดานเสนทางการทองเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม และ ๓) ดานผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม แตละ
หัวขอจะไดสืบคนนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้

๒.๕.๑ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จากการสื บ คน รายงานการวิจัย ที่เ กี่ ยวขอ งในประเด็น ดานประวัติศ าสตร์และ
วัฒนธรรมไดพบวามีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวดังนี้
ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์ ไดทํา วิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์คุณคาเชิงพุทธจริย
ศาสตร์ในการจาริกแสวงบุญจตุสังเวชนียสถานของชาวพุทธไทย ผลการวิจัยพบวา การจาริกแสวงบุญ
เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาที่จะไปแสดงความเคารพบูชา ณ สถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา
และปรินิพพาน เพื่อพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ และสังฆานุสสติ บําเพ็ญบุญกิริยา ศึกษาพุทธประวัติ
พุทธธรรม เชื่อมโยงจตุสั งเวชนี ย สถานกับการปฏิบั ติธ รรม เป็น การประกาศ เผยแผ และสื บอายุ
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงตอ ๆ ไป และมีอานิสงส์คือความสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหนา การจาริกแสวง
บุญจตุสังเวชนียสถานของชาวพุทธไทยสวนมากจะจัดเป็นรูปแบบคณะทัวร์ (Tour Group) โดยมีระบุ
รายการการทองเที่ยวไว เชน สถานที่ทองเที่ยว ที่พักแรม ระยะเวลาในการทองเที่ยว ในการจาริก
แสวงบุ ญ แตล ะแห ง และมี พระวิทยากรและผู จัดทัว ร์เป็นผู นํ ากิจกรรม ๕๐ ประเด็นที่เกี่ย วของกั บ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในงานวิจัยเรื่องนี้คือการจาริกแสวงบุญเพื่อแสดงความเคารพบูชา ณ
สถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เหลานี้เป็นการทองเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติของบุคคลซึ่งเป็นศาสดาในศาสนาพุทธ เป็นตน
กาญจนา เตรียมธนาโชค ไดทําการวิจัยเรื่อง การทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ พัฒนารูปแบบ
และกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ และเสนอผลการทองที่ยวสู
แดนพุทธภูมิสูแดนพุทธภูมิ ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ผลการวิจัยคนพบเกี่ยวของกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม คือ เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไวในรูปของคัมภีร์ พระไตรปิฎก ไดแก สถานที่ประสูติ มี
๕๐

ชญานันท์ อัศวธรรมานนท์ “วิเคราะห์คุณคาเชิงพุทธจริยศาสตร์ในการจาริกแสวงบุญจตุสังเวชนีย
สถานของชาวพุทธไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา บทคัดยอ ก,

๘๗
ปรากฏอยู ใ น สั ม ปาทนี ย สู ต ร มหาปทานสู ต ร สถานที่ ต รั ส รู มี ป รากฏอยู ใ น โพธิ ร าชกุ ม ารสู ต ร
ปฏิจจสมุปบาทสู ตร สถานที่แสดงธรรม มีปรากฏอยูใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อนัตตลักษณสูตร
สถานที่ปรินิพพาน มีปรากฏอยูใน มหาปรินิพพานสูตร การทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยา
วัตถุ เป็นการเดินทางไปยังสังเวชนียสถาน โดยการนําพระสูตรมาเป็นแนวทางเพื่อสั่งสมบุญกิริยาวัตถุ
ในการไปเยื อ นนั้ น เป็ น การไปเพื่อ พัฒ นาจิต ใจ เรีย นรู ของจริง ดู ของจริง ลงมื อทํ า กระบวนการ
ทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ จึงมีกิจกรรมหลักอยู ๖ กิจกรรม คือ ๑)กิจกรรมไหว
พระสวดมนต์ ทําสมาธิ อุทิศสวนบุญกุศล ๒) การถวายสังฆทาน ๓) การฟังธรรม ๔) การสนทนาธรรม
๕) การพิจารณาอาหาร ๖) การพิจารณาธรรมอยูเนือง ๆ แตละกิจกรรมลวนมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
เรียนรู ลงมือปฏิบัติและเห็นผลจากการปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ๕๑ เป็นตน

๒.๕.๒ ด้านเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
จากการสืบคนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวขอ งในประเด็น เสนทางการทองเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมไดพบวามีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวดังนี้
วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ ไดทําวิจัยเรื่อง การจัดการแหลงทองเที่ยวตาม
เสนทางโบราณสถานลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจแหลง
ทองเที่ยวโบราณสถานลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ศึกษาคุณคาและศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยวโบราณสถานลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ และ เสนอรูปแบบ
และวิธีการจัดการเสนทางการเรียนรู แหลงทองเที่ยวโบราณสถานลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชิน
กาลมาลี ป กรณ์ สํ าหรั บ ประเด็น รูปแบบและวิธีก ารจัดการเส นทางการเรียนรู แหล งทองเที่ย ว
โบราณสถานลานนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ แบงไดเป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบ
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประกอบดวยแหลงทองเที่ยวทั้ง ๑๔ แหง คือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
๑๐ แหง และพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๔ แหง ซึ่งแตละแหงจะตองมีการจัดทําปูาย เอกสาร แผนพับ
เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยว
๒) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม พบวา จากแหลงทองเที่ยวทั้ง ๑๔ แหง ใน
ปัจจุบันมีเพียงแหงเดียวที่พรอมรองรับการปฏิบัติธรรม คือ วัดร่ําเปิง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม แตเนื่องจากแหลงทองเที่ยวทั้งหมดเป็นวัดจึงควรมีการจัดการทองเที่ยวเชิงการ
ปฏิบัติธรรม
๓) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒ นธรรม พบวา มีแหล งทองเที่ยวทีมีประเพณี
วัฒนธรรมประจําปีที่นอกเหนือจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๙ แหง สรุปประเพณีวัฒนธรรม
ดังนี้ (๑) ประเพณีแหพระ (๒) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุเจดีย์ (๓) ประเพณีสลากภัต (๔) ประเพณีบูชา
เสาอินทขีล (๕) ประเพณีตักบาตรเป็งปฺุด (ตักบาตรเที่ยงคืนของวันขึ้น ๑๕ ค่ํา ที่ตรงกับวันพุธ) (๖)
สวดสะเดาะห์นพเคราะห์ (๗) งานกตัญญู และ (๘) งานอายุวัฒนมงคล

๕๑

กาญจนา เตรียมธนาโชค,“การทองเที่ยวสูแดนพุทธภูมิตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ”รายงานการวิจัย,
(สาวิกาสิกขาลัย คณะมนุษยศาสตร์, ๒๕๖๐), หนา ๑๑๐-๑๑๑.

๘๘
จากรูปแบบที่กลาวมา เสนอใหมีการจัดการแหลงทองเที่ยวโบราณสถานลานนาที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ดังนี้
๑) การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใชหลั ก ๓E คือ (๑) การเรีย นรู
(Education) (๒) กิจกรรม (Employment) และ (๓) เศรษฐกิจ (Economic)
๒) การจัดการการทองเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม โดยใชหลักในการจัดการ คือ (๑) จัดการ
ใหความรู (Educating Management) (๒) การจัดการขอมูล (Data Management) (๓) การจัดการ
สถานที่ (Location Management) (๔) การจัดการเวลา (Time Management) และ (๕) จัดการ
การปฏิบัติ (Practice Management)
๓) การจั ดการการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม โดยใชห ลักในการจัดการ คือ (๑)
จัดการใหความรู (Educating) และ (๒) การมีสวนรวม (Participation)๕๒
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร พบวา วัดที่เป็นแหลงทองเที่ยวทั้ง ๙ วัด ในกรุงเทพมหานคร
มีขีดความสามารถในการรองรั บทางการทองเที่ยวทั้งในดานสิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม โดยวัด
ใหความสําคัญกับคุณคาของสิ่งแวดลอมในเชิงรูปธรรม พุทธศิลปกรรม และมีการนําความรูทาง
พระพุทธศาสนามาเผยแพรแกนักทองเที่ยว สําหรับรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทวัดใน
กรุงเทพมหานครพบวา มี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เป็นลักษณะของการ
เที่ยวชมสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และการเที่ยวชมบริเวณวัด (เชิงวัตถุธรรม) ๒)
รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวที่เป็นลักษณะของการทองเที่ยวตามเทศกาล ประเพณี และวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา (เชิงวัฒนธรรม) ๓) รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาความรู
(เชิงนามธรรมการเรียนรู) และ ๔) รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเชิงลึก
เชน การฝึกสมาธิ การฟังธรรม๕๓ เป็นตน

๒.๕.๓ ด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
จากการสืบคนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็นผลกระทบของการทองเทียว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมไดพบวามีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวดังนี้
จิรานุช โสภาและคณะ ไดทําวิจัยเรื่อง ศักยภาพการจัดการแหลงทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
ของประเทศไทย กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์สุ โขทัย -ศรีสัช นาลัย -กําแพงเพชรและอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน ผลการวิจัยพบวา แหลง
ทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร ถือเป็นแหลง
โบราณสถานที่มีความดึงดูดใจทางการทองเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร์และ
๕๒

วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ, “การจัดการแหลงทองเที่ยวตามเสนทางโบราณสถานลานนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ ” รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์เชียงราย, ๒๕๖๐), หนา ๑๐๙-๑๑๐.
๕๓
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทวัด
ในกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.

๘๙
วัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลก การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวมรดกโลกในภาพรวม หนวยงานภาครัฐยัง
มีบทบาทมากกวาชุมชนในทองถิ่น ดานปัญหาที่เกิดจากที่ตั้ง อุทยานประวัติศาสตร์ ไดพบปัญหาที่
แตกตางกันดังนี้ คือ ๑) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตเมือง เมื่อชุมชน
เมื อ งได มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ มากทํ า ให เ กิ ด ปั ญ หาการรุ ก ล้ํ า พื้ น ที่ ม รดกโลก ๒) อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร มีพื้นที่ตั้งแยกออกไปจากชุมชนเมือง มิไดมีปัญหาการ
ลุกล้ําพื้นที่มรดกโลกเหมือนกับที่เ กิดกรณีของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแตก็ ไดประสบ
ปัญหาดานพื้นที่ทับซอนกับที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากินของคนในชุมชน๕๔ เป็นตน
จีรนันท์ ทองสมัคร ไดเขียนบทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ ทิศทางของการ
พั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ผลการวิ จั ย พบว า การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น จะต อ ง
ประกอบดวย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการมีสวนรวมของประชาชนที่มีสวนไดเสีย หากมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมก็จะเอื้อตอกระบวนการปลูกจิตสํานึกใหผูมีสวนไดเสียในชุมชน นักทองเที่ยว และผู
กระการดานธุรกิจการทองเทียว ร วมกันรักษาสมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยว เกิดการเรียนรูและ
เผยแพร เ อกลั ก ษณ์ ข องท อ งถิ่ น สร า งงาน สร า งรายได ให ชุ ม ชน สนองตอบความต อ งการของ
นักทองเที่ยว ไมทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต๕๕ เป็นตน
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว
ในวัดมีหลายปัญหา ตั้งแตการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ โอกาส และวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและระเบียบวัด โดยสวนใหญเป็นชาวตางชาติ การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาด
ความเป็นระเบียบในการเที่ยวชม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย การรุกล้ําของรานขายสินคาและ
บริการภายในวัด จนเกิดขอขัดแยงกับชุมชน ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผูใหบริการบางกลุม
ทั้งนี้ ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีความเห็นวา วัดทั้ง ๙ วัด สามารถ
เป็นสถานที่ทองเที่ยวได โดยวัดสามารถจัดการเพื่อรองรับทางการทองเที่ยวได เชน มีการดูแลและ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ไดแก มีการใช
ประโยชน์จากแหลงทองเที่ยวภายในวัดเพื่อใหเกิ ดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด
เชน สถานที่ไหวพระ สถานที่ถายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์ การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การกําหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวและ
การเที่ยวชมภายในวัด ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย แต
ก็จะตองมีการวางระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน๕๖
๕๔

จิรานุช โสภา และคณะ, ศักยภาพการจัดการแหลงทองเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย
กรณีศึกษา :อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๔), หนา บทคัดยอ.
๕๕
จีรนันท์ ทองสมัคร, “การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ ทิศทางของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน”,
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖, หนา ๙๑-๑๑๔.
๕๖
พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร และคณะ,“รู ป แบบการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วประเภทวั ด ใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หนา บทคัดยอ.

๙๐
พรมมินทร์ พวงมาลาจรัส และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน บานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา
สภาวะการณดานการทองเที่ยวไดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถูกตองและชัดเจนขึ้น มีรูปแบบการจัดการ
แหลงทองเที่ยวที่เป็นขั้นเป็นตอน ชาวบานมีความเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีมาตรฐานในการดํา รงชีวิตมากขึ้น ชาวบานเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติไดรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในหมู บาน มีผลงานของภูมิ
ปัญญาชาวบาน มีแนวทางที่ถูกตองในการจัดสรรรายไดใหกับชุมชนและประชาชน หมู บานไดรับการ
ตกแตงปรับปรุงใหสวยงาม ไดเสนทางการเดินปุา ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เห็นศักยภาพของชุมชน
ในดานการทองเที่ยวและองค์วามรูของชุมชนในดานตางๆ มีการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับกลุม๕๗
สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งสืบคนมาแลวทั้งหมดในหัวขอนี้ แบงประเด็นการสืบคนออกเป็น
๓ ดาน คือ ดานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดานเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
และ ดานผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม แตละดานสรุปไดดังนี้
๑) ดานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ (๑) ประวัติศาสตร์ศึกษาไดจากแหลงขอมูลทั่วไป
และในเอกสารตาง ๆ แหลงขอมูลที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อักษรจารึก หนังสือ ตํารา
หรือจากบุคคลที่ไดอยูและเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เชน การทองแบบจาริกแสวงบุญ
ในสังเวชนียสถานของชาวพุทธไทย ผูทําวิจัยไดสืบคนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไวในคัมภีร์
พระไตรปิฎกแลวเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทําใหอยากเดินทางไปดูสถานที่จริงการเดินทางที่สะดวกคือ
จัดในรูปแบบของการทองเที่ยวในทางศาสนาและวัฒนธรรมแหลงทองเที่ยวเหลานั้นก็เป็นเรื่องที่ให
ความรูและความบันเทิงใจเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อักษรจารึก หนังสือ ตํารา หรือ
จากบุคคลที่ไดอยูและเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เป็นตน (๒) ประวัติศาสตร์เป็นวิชามี
ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เนื่องจากนักวิชาประวัติศาสตร์ไดการมีตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์ การตีความ
สังเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาแลว ในอดีตแตกตางกันซึ่ง
เป็นอยูอยางนี้เรื่อยมาอยางตอเนื่อง จึงทําใหวิชาประวัติศาสตร์ไมหยุดอยูกับที่ มีความเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาเสมือนวาเป็นสิ่งมีชีวิต เห็นไดจากการวิจัยจะเห็นวามีองค์ความรูองค์ความรูใหมเพิ่มเติมอยู
เสมอ การทองเที่ยวแบบจาริกแสวงบุญแตละแหงในระยะแรกมีพระวิทยากรและผูจัดทัวร์เป็นผูนํา
กิจกรรม แตการวิจัยตอ ๆ มาไดพบวา มีการใหนักทองเที่ยวเขารวมในกิจกรรมมากขึ้น เชน การไหว
พระสวดมนต์ ทําสมาธิ อุทิศสวนบุญกุศล การถวายสังฆทาน การฟังธรรม การสนทนาธรรม กา ร
พิจารณาอาหาร และการพิจารณาธรรมอยูเนือง ๆ แตละกิจกรรมเหลานี้ทําใหไดเรียนรูประวัติศาสตร์
และการปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา (๓) ประวัติศาสตร์เป็นการนําความจริงมาเลาหรือ
เขียนขึ้นใหม คือ ผูเลาหรือผูเขียนประวัติศาสตร์มีสิทธิอยางเต็มที่ที่จะใสดุ ลยพินิจ แสดงความคิดเห็น
แยง คุณคา ตลอดจนอารมณ์และรสนิยมของตนลงไปดวย เพราะแตละคนอาจตีความ มีรายละเอียด
และลําดับเหตุการณ์แตกตางกัน เชน พระวิทยากรและผูจัดทัวร์เป็นผูนํากิจกรรม จะนําเรื่องราวตาง ๆ
เกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อักษรจารึก หนังสือ ตํารา หรือจากบุคคลที่ไดอยูและเห็น
๕๗

พรมมินทร์ พวงมาลาจรัส และคณะ, รูปแบบการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
บานแมกําปอง กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม, รายงานวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), หนา
บทคัดยอ.

๙๑
เหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต มาเลาหรือเขียนใหมตลอดทั้งใสดุลยพินิจ การตีความ แสดง
ความคิ ด เห็ น แย ง คุ ณ ค า ตลอดจนอารมณ์ แ ละรสนิ ย มของตนลงไปด ว ย ทํ า ให ผู ท อ งเที่ ย วเห็ น
ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งราวในอดี ต เพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการแก ปั ญ หาปั จ จุ บั น ได เกิ ด ความเข า ใจ
ประทับใจ เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่บรรพบุรุษสรางสรรค์ไว เนื่องจากประวัติศาสตร์สงเสริมใหมนุษย์
ใชเหตุผลในการแกปัญหาตาง ๆ โดยการนําเอาเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นแลวนํามาพิจารณาเพื่อ
เป็นขอมูลใชประกอบในการตัดสินใจในการแกปัญหา เป็นตน
๒) ดานเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมา
ของมนุษย์เพื่อชมแหลงวัฒนธรรมทั้งที่เป็น ดานวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ดานคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต
ส ว นใหญ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต ใจได ม าจากปรั ช ญา ศาสนา หรื ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเนติ ธ รรม คื อ
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผน
อยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา หรือ ดานสหธรรม
คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบัติ เป็นตน จากการสืบคนขอมูลในงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีการแบงเสนทางการทองเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมออกเป็น ๓ แบบ คือ (๑) การจัดการการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รูปแบบ
และกิจกรรมการทองเที่ยวเป็นลักษณะการเที่ยวชมศาสนสถาน ศาสนวัฒถุ ศิลปวัตถุ โดยใชหลัก ๓E
คือ การเรียนรู (Education) กิจกรรม (Employment) และ เศรษฐกิจ (Economic) (๒) การจัดการ
การท อ งเที่ย วเชิ งประเพณี วั ฒ นธรรม รู ป แบบและกิจ กรรมการท องเที่ ย วที่ เป็ น ลั ก ษณะของการ
ทองเที่ยวตามเทศกาล ประเพณี และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใชหลักในการจัดการ คือ
จัดการใหความรู (Educating) และการมีสวนรวม (Participation) และ (๓) การจัดการการทองเที่ยว
เชิงการปฏิบัติธรรม รูปแบบและกิจกรรมเป็นการทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเชิงลึก เชน การฝึก
สมาธิ การฟังธรรม โดยใชหลักในการจัดการ คือ จัดการใหความรู (Educating Management) การ
จัดการขอมูล (Data Management) การจัดการสถานที่ (Location Management) การจัดการเวลา
(Time Management) และ จัดการการปฏิบัติ (Practice Management) เป็นตน
๓) ดานผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ผลที่เนื่องมาจากสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือ ผลลัพธ์ที่ทําใหกระเทือนไปถึง สิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะ
ตามมา ซึ่งผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและลบ ดานบวก คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลว
ทําใหเกิดผลดี ดานลบ คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหาย จากการสืบคนขอมูลใน
งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีการแบง ผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมออกเป็น ๓
ดาน คือ (๑) การจัดการการทองเที่ยวเชิ งประวัติศาสตร์ มีผลกระทบ ๒ ดาน ผลกรทบดานบวก คือ
หากมี ก ารพั ฒ นาที่ เ หมาะสมก็ จ ะเอื้ อ ต อ กระบวนการปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ผู มี ส ว นได เ สี ย ในชุ ม ชน
นักทองเที่ยว และผูกระการดานธุรกิจการทองเทียว รวมกันรักษาสมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยว
เกิดการเรียนรูและเผยแพรเอกลักษณ์ของทองถิ่น สรางงาน สรางรายได ใหชุมชน สนองตอบความ
ตองการของนักทองเที่ยว ไมทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบดาน
ลบ คือ แหลงทองเที่ยวที่มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตเมือง เมื่อชุมชนเมืองไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากทํา
ใหเกิดปัญหาการรุกล้ําพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สําหรับแหลงทองเที่ยวมีพื้นที่ตั้งแยกออกไปจากชุมชน

๙๒
เมืองไดประสบปัญหาดานพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทับซอนกับที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากิน
ของคนในชุมชน ทํา ให เกิด ผลกระทบดา นลบเนื่องจากทํ าให เกิ ดความขัด แย งกั นเกดขึ้ นระหว า ง
หนวยงานที่รับผิดชอบการทองเที่ยวกับชุมชน (๒) การจัดการการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
และรวมถึงดานที่ (๓) การจัดการการทองเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม มีผลกระทบ ๒ ดาน ผลกรทบดาน
บวก คือ หากมีการพัฒนาที่เหมาะสมก็จะเอื้อตอกระบวนการปลูกจิตสํานึกใหผูมีสวนไดเสียในชุมชน
นักทองเที่ยว และผูกระการดานธุรกิจการทองเทียว รวมกันรักษาสมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยว
เกิดการเรียนรูและเผยแพรเอกลักษณ์ของทองถิ่น สรางงาน สรางรายได ใหชุมชน สนองตอบความ
ตองการของนักทองเที่ยว ไมทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในปัจจุ บันและอนาคต มีการดูแลและ
อนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมภายในวัด มีการใชประโยชน์จากแหลงทองเที่ยว
ภายในวัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด เชน สถานที่ไหวพระ สถานที่
ถายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์ การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของวัดหรือ
ทางพระพุทธศาสนา การกําหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวและการเที่ยวชมภายในวัด
ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย แตก็จะตองมีการวาง
ระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาการทอ งเที่ยวอยางยั่งยืน ผลกระทบดานลบ คือ การ
แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และระเบียบของ
วัด โดยสวนใหญเป็นชาวตางชาติ การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาดความเป็นระเบียบในการ
เที่ยวชม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย การรุกล้ําของรานขายสินคาและบริการภายในวัด จนเกิดขอ
ขัดแยงกับชุมชน ไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผูใหบริการบางกลุม เป็นตน
สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดสืบคนมาทั้งหมดสามารถนํามาสรุปให
เห็นสาระสําคัญของแตละประเด็นไดดังตอไปนี้
๑. แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่ไดสืบคนและนําเสนอไวมีทั้งหมด ๖
หั ว ข อ คื อ ๑) ที่ ม าของแนวคิ ด การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม ๒) ความหมายของ
ประวัติศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม ๓) หลั กการสํ าคัญของการศึ กษาประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรม ๔)
ประเภทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๕) วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และ ๖) การ
ประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาระสําคัญแตละขอสรุปไดดังนี้
๑) ที่มาของแนวคิดการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์
สรางและปรับปรุงขึ้นจากธรรมชาติ เป็นมรดกทางสังคมที่มีการสืบตอ ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคน
อีกรุนหนึ่ง เป็นสิ่งที่มีลักษณะเพิ่มพูนหรือขยายตัวดวยการคนพบสิ่งใหมเพิ่มพูนขึ้นตอเนื่องอยูเรื่อย ๆ
เป็นสมบัติรวมของกลุมหรือสังคม เป็นสิ่งที่มีอยูแลวในแตละสังคมกอนบุคคลจะเกิดและยังคงอยูตอไป
หลังจากบุคคลนั้นไดตายไปแล ว เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแตอัตราชาเร็วจะแตกตาง
กันไปตามชวงเวลาตาง ๆ และมีหนาที่แตละสวน ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมซับซอนหลาย ๆ อยาง
ตางก็ทําหนาที่สําคัญในตัวของมันเองอยางสมเหตุสมผล
๒) ความหมายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ (๑) ความหมายของ
ประวัติศาสตร์ คือ เรื่องราววาดวยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชวงใดชวงหนึ่งผานมาแลวในอดีต (๒) ความหมายของวัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทําความเจริญงอก

๙๓
งามใหแกหมูคณะ วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่ อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิปัญญา
ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสิ่งตาง ๆ ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมกันสรางสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน
๓) หลั ก การสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม สรุ ป ได ดั ง นี้ (๑)
หลักการสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ ประวัติศาสตร์ศึกษาไดจากแหลงขอมูลทั่วไปและใน
เอกสารตาง ๆ เชน แหลงขอมูลที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อักษรจารึก หนังสือ ตํารา
หรือจากบุคคลที่ไดอยูและเห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เป็นตน ประวัติศาสตร์เป็นวิชามี
ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เนื่องจากนักวิชาประวัติศาสตร์ไดการมีตั้งสมมุติฐาน วิเคราะห์ การตีความ
สังเคราะห์ การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาแลว ในอดีตแตกตางกันซึ่ง
เป็นอยูอยางนี้เรื่อยมาอยางตอเนื่อง จึงทําใหวิชาประวัติศาสตร์ไมหยุดอยูกับที่ มีความเคลื่อนไหวอยู
ตลอดเวลาเสมือนวาเป็นสิ่งมีชีวิต ประวัติศาสตร์เป็นการนําความจริงมาเลาหรือเขียนขึ้นใหม คือ ผูเลา
หรือผูเขียนประวัติศาสตร์มีสิทธิอยางเต็มที่ที่จะใสดุลยพินิจ แสดงความคิดเห็นแยง คุณคา ตลอดจน
อารมณ์และรสนิยมของตนลงไปดวย เพราะแตละคนอาจตีความ มีรายละเอียด และลําดับเหตุการณ์
แตกตางกัน ความสํ าคัญของประวัติศาสตร์ ทําใหทราบเรื่องราวในอดีต เพื่อนํามาปรับใชในการ
แกปัญหาปัจจุบันได เกิดความเขาใจ ประทับใจ เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่บรรพบุรุษสรางสรรค์ไว
ประวัติศาสตร์สงเสริมใหมนุษย์ใชเหตุผลในการแกปัญหาตาง ๆ โดยการนําเอาเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เคย
เกิดขึ้นแลวนํามาพิจารณาเพื่อใชประกอบในการตัดสิน ใจ เป็นตน (๒) หลักการสําคัญของวัฒนธรรม
คือ วัฒนธรรมเป็นแบบแผนสําคัญที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู เป็นสิ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นมรดกทาง
สังคมซึ่งสงตอ ๆ กันมาหลายชวงอายุ และเป็นของสวนรวมในสังคม หากคนในสังคมมีความเขาใจถึง
หลักการสําคัญเหลานี้ มีการสานตอกันจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งตอ ๆ กันอยางไมขาดสายก็จะทําให
วัฒนธรรมคงอยูอยางยั่งยืนตอไปในสังคมนั้น
๔) ประเภทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ (๑) ประเภทการศึกษา
ประวัติศาสตร์ เมื่อใชหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาเป็นเกณฑ์สามารถแบงไดเป็น ๓ ประเภท ไดแก
แบ งตามยุ คสมัย คือ หลั กฐานสมัยกอนประวัติศ าสตร์ และหลั กฐานสมัย ประวัติศาสตร์ แบงตาม
ลักษณะหรือวิธีการบันทึก คือ หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรและหลักฐานไมเป็นลายลักษณ์อักษร
แบงตามลําดับความสําคัญ คือ หลักฐานปฐมภูมิและหลักฐานหลักฐานทุติยภูมิ เป็นตน (๒) ประเภท
ของวัฒนธรรม จัดแบงไดเป็น ๔ ประเภท ไดแก วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวน
ใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธ รรม คือ วัฒนธรรมทาง
กฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็น
ที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา คือ สหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็น
มารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ ตัวอยางของ
การเคารพตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพ
ในบุคคล สถานที่ตาง ๆ เป็นตน

๙๔
๕) วิ ธี ก ารศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม สรุ ป ได ดั ง นี้ (๑) วิ ธี ก ารทาง
ประวัติศาสตร์ มี ๕ ขั้นตอน คือ ขั้นการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา ขั้นการรวบรวมหลักฐาน ขั้นการ
ประเมินคุณคาของหลักฐาน ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมูขอมูล และ ขั้นการเรียบ
เรียงหรือการนําเสนอ สําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ใชศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แหลงขอมูลมัก
ไดมาจาก กลุมจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร เอกสารการปกครอง บันทึกเหตุการณ์ของบุคคล
จดหมาย หนังสือพิมพ์ งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ และวิทยานิพนธ์ ตํานาน วรรณกรรมตาง ๆ เป็น
ตน (๒) วิธีการศึกษาวัฒนธรรมประกอบไปดวยทฤษฎีหรือวิธีการที่หลากหลาย การศึกษาเชิงสหวิทยา
แบบบูรณาการเพราะมีหลากหลายมิติที่ตองพยายามทําความเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรมใหลุมลึก วิธี
การศึกษาวัฒนธรรมสามารถนําเอา คือ วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงวิวัฒนาการนิยม คือ มี
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตวามีลําดับขั้นพัฒนาที่วิวัฒน์จากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําไปสู
สิ่งมีชีวิตชั้นสูง ซึ่งวัฒนธรรมเปรียบไดกับสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่งยอมมีการพัฒนาชั้นต่ําไปสูชั้นสูงขึ้นไป
เรื่อย ๆ วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงหนาที่นิยม คือ เชื่อวาขนบธรรมเนียม สถาบัน หรือลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของแตละกลุมชนหรือสังคมลวนแตมีความหมายและหนาที่ทั้ง สิ้น พฤติกรรมหรือการ
กระทําที่มนุษย์คิดขึ้นมาและปฏิบัติสืบตอกันมาจึงลวนมีจุดหมายในสังคมนั้น ๆ วิธีศึกษาวัฒนธรรม
ตามแนวคิดเชิงโครงสรางนิยม คือ มีความเชื่อวาวัฒนธรรมแตละประเภทในแตละสังคมนั้นดําเนินไป
บนโครงสรางอันเดียวกัน หรือมีโครงสรางที่วางอยูบนแกนอันเดียวกัน ความแตกตางในเนื้อหาของเป็น
ความแตกตางของกันและกัน วิธีการศึกษาจึงใหความสําคัญทั้งในดานรูปแบบของโครงสรางและดาน
เนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นการตีความจากแงคิดตาง ๆ ทาง
วัฒนธรรมในแตละชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ ดวย และ วิธีศึกษาวัฒนธรรมตามแนวคิดเชิงเชิงสัญลักษณ์
นิยม คือ มีความเชื่อวาระบบแนวคิดอยางหนึ่งหรือของอยางหนึ่งแทนแนวคิดอยางอื่นหรือของอยาง
อื่น แสดงให เห็น วา สัญลักษณ์เป็ นผลผลิ ตจากจิตใจที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์ ไมวาจะเป็น
ตํานาน วรรณกรรม โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิลปวัตถุ หรือคติความเชื่อตาง ๆ ลวนมีความหมาย
และมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งอยูดวย จึงควรศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ตาง ๆ ที่กลุมชนใช
เพื่อที่จะไดเขาใจถึงแนวความคิดอารมณ์และจิตใจของกลุมชน ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงสภาพหรือลักษณะ
ของสังคมที่แทจริง เป็นตน
๖) การประยุ ก ต์ ใ ช แ นวคิ ด ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม สรุ ป ได ดั ง นี้ (๑) การ
ประยุกต์ใชแนวคิดประวัติศาสตร์ เพื่อใหเกิดประโยชน์และมีความนาเชื่อถือในการประยุกต์ใชควรนํา
วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาปรับใชใหเหมาะสมและเกิดประโยชน์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ มี ๕
ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา ขั้นการรวบรวมหลักฐาน ขั้นการประเมินคุณคา
ของหลักฐาน ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมูขอมูล และ ขั้นการเรียบเรียงหรือการ
นําเสนอ สําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ใชศึกษาประวัติศาสตร์ไทย แหลงขอมูล มักไดมาจาก
กลุมจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร เอกสารการปกครอง บันทึกเหตุการณ์ของบุคคล จดหมาย
หนังสือพิมพ์ งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ และวิทยานิพนธ์ ตํานาน วรรณกรรมตาง ๆ เป็นตน
คําอธิบายแตละขั้นตอนไดเคยนําเสนอมาแลวในที่นี้จึงไมขอนํามาอธิบายซ้ําอีก (๒) การประยุกต์ใช
แนวคิดวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นดานวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม หรือสหธรรม สามารถนําแนวคิดเชิง

๙๕
วิวัฒนาการนิยม แนวคิดเชิงหนาที่นิยม แนวคิดเชิงโครงสรางนิยม หรือแนวคิดเชิงเชิงสัญลักษณ์นิยม
มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่ศึกษาได
๒. แนวคิดเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดสืบคนและนําเสนอไวมี
ทั้งหมด ๖ หัวขอ คือ ๑) ที่มาของแนวคิด เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๒)
ความหมายของเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๓) หลักการสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดของ
เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๔) ประเภทเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ๕) วิธีการแนวคิดเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม และ ๖) การประยุกต์ใช
แนวคิดเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สาระสําคัญแตละขอสรุปไดดังนี้
๑) ที่มาของแนวคิดเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ (๑)
ที่มาของแนวคิดเสน ทางการทองเทียวทางศาสนา มีที่มาจากองค์ประกอบของแตล ะศาสนา เชน
ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ ความศักดิ์สิทธิ์
องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ มากมาย
สิ่งเหลานี้ คือ วัฒนธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากศาสนา ซึ่งไดกลายเป็นสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนแตละสังคม
ตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งไดกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาที่ปรากฏอยูในสังคมและอาณาบริเวณ
ตาง ๆ ของโลก ทําใหผูคนเดินทางเขาไปทองเที่ยว ตอมาเมื่อมีการสรางเสนทางเชื่อมโยงสถานที่ตาง ๆ
เหลานั้นจึงทําใหเกิดเป็นเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา (๒) ที่มาของแนวคิดเสนทางการทองเทียว
ทางวัฒนธรรม มีที่มาจากแนวคิดองค์ประกอบของวัฒนธรรม องค์ประกอบดังกลาวสวนหนึ่งไดกลาย
มาเป็นวัฒนธรรมซึ่งจําแนกไดเป็น ๔ ประเภท ไดแก วัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัย
สี่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต สวน
ใหญเป็นเรื่องของจิตใจไดมาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาทองถิ่น เนติธรรม คือ วัฒนธรรมทาง
กฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผนอยางเดียวกัน เป็น
ที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา และ สหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็น
มารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เชน การเคารพ
ตอชาติเมื่อมีเสียงเพลงชาติ การเคารพในศาสนา การเคารพในพระมหากษัตริย์ การเคารพในบุคคล
สถานที่ตาง ๆ เป็นตน สิ่งเหลานี้ไดกลายมาเป็นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในสังคมและ
อาณาบริเวณตาง ๆ ของโลก ทําใหผูคนเดินทางเขาไปทองเที่ยว ตอมาเมื่อมีการสรางเสนทางเชื่อมโยง
สถานที่ตาง ๆ เหลานั้นจึงทําใหเกิดเป็นเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในเวลาตอมา
๒) ความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ (๑)
เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา หมายถึง ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อการพักผอน
หยอนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา
มีการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งมีที่มาจากองค์ประกอบของศาสนา เชน ศาสดา
ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นดวย เป็น
ตน (๒) ความหมายเสนทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของ
มนุ ษย์ เ พื่อ ชมแหล ง วั ฒ นธรรมทั้ ง ที่เ ป็ น ด านวั ตถุ ธ รรม คื อ วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เกี่ย วกับ ปั จจั ย สี่

๙๖
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ดานคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิต
ส ว นใหญ เ ป็ น เรื่ อ งของจิ ต ใจได ม าจากปรั ช ญา ศาสนา หรื ภู มิ ปั ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเนติ ธ รรม คื อ
วัฒนธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนสวนใหญ ปฏิบัติสืบตอกันมาจนเป็นแบบแผน
อยางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับถือของคนสวนใหญซึ่งมีการปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา หรือ ดานสหธรรม
คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคมซึ่งใชติดตอสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควร
ปฏิบัติ เป็นตน
๓) หลั ก การสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของเส น ทางการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ คือ หลักการสําคัญเกี่ยวกับแนวคิดของเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเป็นการสรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ ๕ ประการ (๕A Model) ดังนี้ คือ ๑) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ๒)
สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) ๓) การเขาถึง (Accessibility) ๔) กิจกรรม (Activity) ๕) การ
บริการเสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary Services) เป็นตน
๔) ประเภทเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปโดยสรุป แบง
ออกเป็น ๓ กลุม ดังนี้ (๑) เสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการ
สรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา รวมถึง สถานที่ห รือ อาคารสิ่ งกอสรางที่มีอายุเกาแกห รือเคยมี
เหตุ ก ารณ์ สํ า คั ญ เกิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร์ เช น โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ กําแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน และสิ่งกอสรางที่มีคุณคา
ทางดานศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ เชน ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ แหลงโบราณคดีเมือง
เสมา ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีปราสาท
หินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ โบราณคดีแหลงเตาเผาโบราณ
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีปราสาทหินเขาพนมรุง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหลงโบราณคดีกลุมปราสาทตาเมือน อําเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ แหลงโบราณคดีปราสาทสระกําแพงใหญ อําเภอ
อุ ทุ ม พรพิ สั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น ต น (๒) เส น ทางการท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและประเพณี
(cultural and traditional tourism) สรางที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษไดสรางสม
และ ถายทอดเป็นมรดกสืบทอดกันมา แหลงทองเที่ยวประเภทนี้ประกอบดวย งานประเพณี วิถีชีวิต
ความ เป็ นอยูของผูคน การแสดงศิล ปวัฒ นธรรม สินคาพื้นเมือง การแตงกาย ภาษา ชนเผ า เชน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ กลุมปราสาทหินที่มีอยูในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรี สะเกษ และอุบ ลราชธานี งานประเพณี ยาโมหรื องานฉลองวันแหงชัยชนะของทาวสุ รนารี ของ
จังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์ งานแสดงชางและประเพณีแซนโฎนตา
หรือวันสารทของจังหวัดสุรินทร์ งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และประเพณีแหเทียนพรรษา
ของจังหวัดอุบลราชธานี วิถีชีวิตชนสามเผา คือ วิถีชีวิตชนเผาเขมร วิถีชีวิตชนเผากูย วิถีชีวิตชนเผา
ลาว ในจังหวัดสุริ นทร์ เป็นตน และ (๓) เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนา (Religion tourism)
หมายถึง ที่สําหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญและคุณคาทาง
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ศาสนา โดยเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนามีการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งมีที่
จากองค์ป ระกอบของศาสนา ไดแก ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี
องค์ประกอบดังกลาวทําใหเกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนาตาง ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยวนั้นดวย เชน ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ในศาสนาที่นับ
ถือผี ศาสนาพราหมณ์ -ฮิน ดู พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่ปรากฏตามกลุมปราสาทในจังหวัด
นครราชสี มา บุ รี รั มย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ และอุ บลราชธานี เป็นตน วัด วิห าร พระพุ ทธรู ป หรื อ
พระสงฆ์ ที่ชาวพุทธมีความเลื่อมใสศรัทธา เชน พระเจาใหญวัดหงส์ บานศีรษะแรด ตําบลมะเฟือง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พระเจาใหญอินทร์แปง พระพุทธรูปสําคัญของวัดมหาวนาราม ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน หลาวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วัดบานไร ตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หลวงปูุผ าด ฐิติปญฺโญ วัดบานกรวด อ.บานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ หลวงปูุดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลวงปูุ
เครื่อง สุภทฺโท วัดสระกําแพงใหญ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หลวงปูุชา สุภทฺโท วัดหนอง
ปุาพง ตําบลโนนผึ้ง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน
๕) วิธีการแนวคิดเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ คือ
การสรางความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ในการสรางความเชื่อมโยงของ โบราณสถาน
รวมถึงมรดกโลกที่ไดขึ้นทะเบียน โดยยูเนสโก ใหเกิดเป็นเสนทางทองเที่ยว และ เสนทางเชื่อมตอ หรือ
เสนทางการแขงขัน สรางเครือขายระดับภูมิภาคหรือระดับสากลระหวางองค์กรภาครัฐดานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว รวมถึงหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ เชน การตางประเทศ การคมนาคม
และการตรวจคนเขาเมือง เป็นตน สรางระบบการจัดการและความรวมมือระหวางพรมแดนในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อยืนยันมาตรฐานและความมั่นคงของ ประสบการณ์ที่นักทองเที่ยวจะไดรับ
จากการเดินทางผานเสนทางสายวัฒนธรรม ดูแลระบบการจัดการ การพัฒนาทางการทองเที่ยวและ
กิจกรรมการตลาด ตลอดเสนทางสายวัฒนธรรม และ สรางความเชื่อมั่นวาชุมชนทองถิ่นจะมีสวนรวม
ในฐานะผูถือผลประโยชน์รวม
ในการกอตั้งและบริหารจัดการการทองเที่ยวผานเสนทางสาย
วัฒนธรรม เป็นตน
๖) การประยุกต์ใชแนวคิดเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปได ๕
ประการดังนี้ (๑) การสรางความรวมมือในระดับภูมิภาค และระดับชาติ (๒) สรางเครือขายระดับ
ภูมิภาคหรือระดับสากลระหวางองค์กรภาครัฐดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว (๓) สรางระบบการ
จัดการและความรวมมือระหวางพรมแดนในระดับภูมิภาคและระดับชาติ (๔) ดูแลระบบการจัดการ
การพัฒนาทางการทองเที่ยวและกิจกรรมการตลาด ตลอดเสนทางสายวัฒนธรรม และ (๕) สรางความ
เชื่อมั่นวาชุมชนทองถิ่นจะมีสวนรวมในฐานะผูถือผลประโยชน์รวม ในการกอตั้งและบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวผานเสนทางสายวัฒนธรรม
๓. แนวคิดผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดสืบคนและ
นําเสนอไวมีทั้งหมด ๖ หัว ขอ คือ ๑) ที่มาของแนวคิดผลกระทบการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ๒) ที่มาของแนวคิดผลกระทบการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๓) หลักการสําคัญ
ผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ๔) ประเภทผลกระทบของการทองเทียวทาง
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ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) วิธีการผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม และ ๖) การ
ประยุกต์ใชแนวคิดผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑) ที่มาของแนวคิดผลกระทบการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้
แนวคิ ด ผลกระทบการท อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม มี ที่ ม าจากกระแสแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมเป็นประเด็นที่ สังคมโลกใหความสนใจ เนื่องจากหลายประเทศในโลกไดประสบกับปัญหา
สิ่งแวดลอมหลายดาน ทั้งมลภาวะทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศ และทางเสียง ปัญหาเหลานี้นับวันจะมี
ความรุนแรงมาขึ้น องค์การสหประชาชาติไดเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้จึงประกาศใหวันที่ ๕ มิถุนายน
ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดลอมโลก แตละปีจะมีการออกคําขวัญวันสิ่งแวดลอมโลก มีการจัดกิจกรรมและ
รณรงค์ให ตระหนักถึงปั ญหาในกระแสซึ่งทุกประเทศทั่ว โลกตางเผชิญรวมกัน แนวคิดดังกล า วได
ครอบคลุมไปถึงผลกระทบการทองเที่ยวทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม
ใหผูเกี่ยวของนําไปใชบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพไดดวย
๒) ความหมายผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้
ความหมายผลกระทบของการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ผลที่เนื่องมาจากสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือ ผลลัพธ์ที่ทําให กระเทือนไปถึง สิ่ งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะ
ตามมา ซึ่งผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและลบ ๑) ดานบวก คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น
แลวทําให เกิดผลดี เชน ดานศาสนา ความเคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน
ศาสนพิธีของศาสนา ดานวัฒนธรรม ทําใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น วัฒนธรรม
ไดมีการอนุรักษ์สืบทอดไมใหเลือนหายไป ทําใหประเทศไดมีโอกาเผยแพรเอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น
เป็นตน ๒) ดานลบ คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหาย เชน ดานศาสนา ขาดความ
เคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา หรือ ดานวัฒนธรรม เชน
ไมทําใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ไมไดสืบทอดวัฒนธรรม ประเทศขาดโอกาส
ไดเผยแพรเอกลักษณ์ดานวัฒนธรรมของชาติ เป็นตน
๓) หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปได
ดังนี้ หลักการสําคัญผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ไดจากแนวคิดแนวคิด
เกี่ยวกับ การทองเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ และแนวคิด การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ดังนี้ (๑) การทองเที่ยวเชิง
อนุ รั กษ์ มีห ลั กการที่สํ าคัญ คือ ดานทรัพยากรการทองเที่ยว จะตองมีการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเป็นทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ใหคงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ไมถูกทําลายไป ดานทองถิ่นหรือคนในชุมชน คือ ผูเกี่ยวของ
ทุกภาคสวนตองกระตุนจิตสํานึกของคนในทองถิ่น หรือในชุมชนใหพยายามดูแลรักษา และปกปูอง
ทรัพยากรการทองเที่ยวเหลานั้น โดยไมกระทําการที่เป็นผลเสียตอทรัพยากรการทองเที่ยว เพียงเพื่อ
หวังผลประโยชน์ ส ว นตน และ ดานนักทองเที่ยว คือ ให ความรูความเขาใจแกนักท องเที่ยว เพื่ อ
ตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ที่ตนเดินทางเขาไปเยือน และใหความรวมมือ
แกชุมชนในทองถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม อันเป็นมรดกตกทอด ของคนในทองถิ่นนั้น ๆ ใหคง
สภาพดีอยูตอไปนาน ๆ (๒) แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมีหลักการที่สําคัญ คือ อนุรักษ์และใช
ทรัพยากรอยางพอดี ลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเป็นกับการลดการกอของเสีย รักษา
และสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม รวมมือกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนาการท

๙๙
องเที่ยว สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดเตรียม
ขอมูลหรือคูมือดานการทองเที่ยว การประเมินผลหรือการวิจัย การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย
พัฒนาการทองเที่ยวกับทองถิ่น และหมั่นประชุมและปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชน์
รวมกัน เป็นตน
๔) ประเภทผลกระทบของการทองเทีย วทางศาสนาและวัฒ นธรรม สรุปไดดัง นี้
ประเภทผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม แบงไดเป็น ๒ ดาน (๑) ผลกระทบการ
ทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานบวก เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดีตอศาสนาและวัฒนธรรม
โดยรวม ดานศาสนา คือ องค์ประกอบทางศาสนาที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เชน ศาสดาหรือสัญลักษณ์
แทนศาสดา ศาสนธรรม ศานบุคคล ศานสถาน ศาสนพิธี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไดรับการบริหารจัดการดูแล
ให อ ยู ใ นสภาพดี แ ละมี ค วามยั่ ง ยื น ด า นวั ฒ นธรรม คื อ องค์ ป ระกอบทางวั ฒ นธรรมที่ มี ใ นแหล ง
ทองเที่ยว เชน วัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ก็ไดรับการบริหารจัดการดูแลใหอยูใน
สภาพดีและมีความยั่งยืน (๒) ผลกระทบการทองเทียวที่มีตอศาสนาและวัฒนธรรมดานลบ เมื่อเกิดขึ้น
แลวทําใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม ดานศาสนา คือ องค์ประกอบทางศาสนาที่
มีอยูในแหลงทองเที่ยว เชน ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศานบุคคล ศานสถาน
ศาสนพิธี และสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ไมไดรั บการบริห ารจัดการดูแลใหอยูในสภาพดีและมีความยั่งยืน ดาน
วัฒนธรรม คือ องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่มีในแหลงทองเที่ยว เชน วัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม
และสหธรรม ก็ไมไดรับการบริหารจัดการดูแลเอาใจใสใหอยูในสภาพดีและมีความยั่งยืน เป็นตน
๕) วิธีการผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ จาก
การสื บ คน ขอมูล ที่ผ า นมาทําให ทราบวา ผลกระทบเกิดขึ้นไดในสองแนวทาง ไดแก ผลกระทบใน
ทางบวก คือ เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลดีตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม และ ผลกระทบในทางลบ
คือ เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผลเสียหายตอศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวม ดังนั้นเพื่อใหผลกระเป็นไป
ในทางบวกสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ PATA จึงกําหนดแนวทางหรือ
วิธีการในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไวเพื่อใหสมาชิกและผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยวยึดถือเป็นแนวทางมี
สาระสําคัญ คือ ใหนําขอปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่ใชแลวใหนํากลับมาใชไดอีก มีการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช สัตว์ แหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม สนับสนุนองค์กรที่เกี่ ยวของใหมีพื้นทีเพื่อการ
อนุรักษ์ การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวใหคํานึงถึงความถูกตองของประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
ปฏิบัติตามอนุสัญญาสากลวาดายสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ระดับ
รัฐ และระดับทองถิ่น สนับสนุนใหทองถิ่นและประชาชนมีสว นรวมในทุกระดับ มีความรับผิดชอบใน
การแกปัญหาที่เกิดจากการทองเที่ยว เชน การจัดระบบกําจัดของเสีย การแปรสภาพของสิ่งที่ใชแลว
ใหกลับมาใชไดอีก และการใชพลังงานตาง ๆ ใหไดประโยชน์สูงสุด สรางความเขาใจนักทองเที่ยวใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณคา ทางวัฒนธรรม และความเชื่อของทองถิ่น กําหนดนโยบายและหลัก
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมกับธุรกิจตาง ๆ ที่ประกอบกันเป็นอุตสาหกรรมทองเทียว เป็นตน
๖) การประยุกต์ใชแนวคิดผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวคิด
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนเขาปรับหรือประยุกต์ใชในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒ นธรรมให เป็ น ประโยชน์ ในทางบวกดังนี้ (๑) แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นํามา

๑๐๐
ประยุกต์ใชเพื่อบริหารจัดการใชบริหารจั ดการ เชน ดานทรัพยากรการทองเที่ยว มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวทําใหทรัพยากรการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว
คงสภาพเดิมไวใหมากที่สุด ดานทองถิ่นหรือคนในชุมชน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวควร
เขาไปมีสวนร วมในการปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนใหดูแลรักษาทรัพยากรการทองเที่ยว โดยไม
กระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดาน
นักทองเที่ยว ผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทองเที่ยวควรมีกิจกรรมหรือสื่อในรูปแบบตาง ๆ ให
ความรูเขาใจกับนักทองเที่ยว เพื่อใหตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของแหลงทองเที่ยว รวมมือ
กับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของคนใน
ทองถิ่นนั้น ๆ ใหคงสภาพดีอยูตอไปนาน ๆ เป็นตน (๒) แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน นํามาปรับ
หรือประยุกต์ใชเกี่ยวกับการบริกหารจัดการแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ใหมีการ
อนุรักษ์และใชทรัพยากรอยางพอดี ลดการใชทรัพยากรเกินความจําเป็น และลดการกอของเสีย รักษา
และสงเสริมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม รวมมือกับองค์กรอื่น พัฒนาการทองเที่ยว
สงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวในทองถิ่น การพัฒนาบุคลากร จัดใหมีขอมูล
ขาวสารหรือคูมือดานการทองเที่ยว มีการประเมินผลหรือการวิจัยการทองเที่ยว การมีสวนรวมและ
สรางเครือขายดานการทองเที่ยวกับทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบการทองเที่ยวรวมประชุมกับผูเกี่ยวของ
ที่มีผลประโยชน์รวมกันสม่ําเสมอ เป็นตน
๔. แนวคิดการตลาดการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดสืบคนและนําเสนอไว
มีทั้งหมด ๖ หัวขอ คือ ๑) ที่มาของแนวคิดการตลาด ๒) ความหมายการตลาด ๓) หลักการสําคัญของ
การตลาด ๔) ประเภทของการตลาด ๕) วิธีการของการตลาด และ ๖) วิธีการประยุกต์ใชแนวคิด
การตลาด สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
๑) ที่มาของแนวคิดการตลาดที่ไดนําเสนอมีอยู ๕ แนวคิด คือ ๑) แนวคิดแบบมุงเนน
การผลิต ๒) แนวคิดแบบมุงเนนผลิตภัณฑ์ ๓) แนวคิดแบบมุงเนนการขาย ๔) แนวคิดแบบมุงเนน
การตลาด และ ๔) แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมแนวคิดมุงเนนการตลาดเพื่อสังคม
๒) ความหมายการตลาด หมายถึง กระบวนการในการวางแผนและดําเนินการใน
ดานแนวคิดที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดวางจําหนายและการสงเสริมการจําหนาย ในสินคา
และบริ ก าร เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นและทํ า ให เ กิ ด ความพอใจต อ บุ ค คลและองค์ ก ารตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว การตลาดมีกระบวนการที่เกี่ยวของกับปัจจัยดานการตลาด คือ องค์ประกอบ
โดยตรงที่เกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่นําเสนอตอผูบริโภคอยางนอย ๔ ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และการสงเสริมการจําหนาย (Promotion)
๓) หลักการตลาดบางที่เรียกวาสวนประสมทางการตลาดคือ ไดใหความสําคัญกับ
แนวคิดเรื่ องสว นผสมทางการตลาดที่เรียกวาหลั ก “4P” เป็นทฤษฎีห นึ่งที่นิยมใชในการวางแผน
การตลาด โดย มีสวนประกอบสําคัญทั้งหมด ๔ อยาง ไดแก ๑) ผลิตภัณฑ์ (Product) ๒) ราคา
(Price) ๓) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ ๔) การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เป็นตน
๔) ประเภทของการตลาด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบงไดแบงเป็น ๒ ยุค คือ
๑) แนวคิดในยุคกอน เนนการผลิต ผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และการตลาดองค์รวม ๒) แนวคิด

๑๐๑
สมัยใหม เนนการตลาดความสัมพันธ์ การตลาดเชิงธุรกิจ การตลาดเชิงสังคม และการสรางตราสินคา
หรือแบรนด์ เป็นตน
๕) วิ ธี ก ารของการตลาดหรื อ กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว เป็ น
องค์ประกอบหลายอยางที่ผูประกอบธุรกิจ การทองเที่ยวใชเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทางการตลาด
(Marketing mix) บางทีเรียกใหเขาใจและจดจําไดงายวา หลัก 7Ps มีองค์ประกอบดังนี้ คือ กิจกรรม
การทองเที่ยว (Tourism activities) ราคา (Price) ความสะดวกสบายของสถานที่ (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรทางการทองเที่ยว(People) กระบวนการบริการ (Service
process) และ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) เป็นตน
๖) การประยุกต์ใชแนวคิด การตลาด คือ การนําเอาหลักการตลาดมาปรับใชในการ
วางแผนและดําเนินการในดานแนวคิดที่เกี่ยวของกับ ดานผลิตภัณฑ์ (Product) ดานราคา (Price)
ดานสถานที่ (Place) และ ดานการสงเสริมการจําหนาย (Promotion) ในสินคาและบริการ เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนและทําใหเกิดความพึงพอใจตอบุคคลและองค์การตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว
๕. งานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง ที่ไดสื บคนและนําเสนอไวมีทั้งหมด ๓ หั ว ขอ คือ ๑) ดาน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๒) ดานเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม และ ๓) ดาน
ผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สาระสําคัญแตละขอสรุปไดดังนี้
๑) ดานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ (๑) ดานประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม คือ ประวัติศาสตร์ศึกษาไดจากแหลงขอมูลทั่วไปและในเอกสารตาง ๆ แหลงขอมูลที่เป็น
โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ อั ก ษรจารึ ก หนั งสื อ ตํ า รา หรือ จากบุ คคลที่ไ ด อยู แ ละเห็ น
เหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เชน การทองแบบจาริกแสวงบุญในสังเวชนียสถานของชาวพุทธ
ไทย ผูทําวิจัยไดสืบคนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไวในคัมภีร์พระไตรปิฎกแลวเกิดความ
เลื่ อมใสศรั ทธาทําให อยากเดิน ทางไปดูส ถานที่จริงการเดิ นทางที่ส ะดวกคือจัดในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวในทางศาสนาและวัฒนธรรมแหลงทองเที่ยวเหลานั้นก็เป็นเรื่องที่ใหความรูและความบันเทิง
ใจเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อักษรจารึก หนังสือ ตํารา หรือจากบุคคลที่ไดอยูและ
เห็นเหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต เป็นตน ประวัติศาสตร์เป็นวิชามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เนื่ อ งจากนั ก วิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด ก ารมี ตั้ ง สมมุ ติ ฐ าน วิ เ คราะห์ การตี ค วาม สั ง เคราะห์ การ
เปรี ย บเทีย บ การเชื่อมโยงเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาแลว ในอดีตแตกตางกันซึ่งเป็นอยูอยางนี้
เรื่อยมาอยางตอเนื่อ ง จึงทําใหวิชาประวัติศาสตร์ไมหยุดอยูกับที่ มีความเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
เสมือนวาเป็นสิ่งมีชีวิต เห็นไดจากการวิจัยจะเห็นวามีองค์ความรูองค์ความรูใหมเพิ่มเติมอยูเสมอ การ
ทองเที่ยวแบบจาริกแสวงบุญแตละแหงในระยะแรกมีพระวิทยากรและผูจัดทัวร์เป็นผูนํากิจกรรม แต
การวิจัยตอ ๆ มาไดพบวามีการใหนักทองเที่ยวเขารวมในกิจกรรมมากขึ้น เชน การไหวพระสวดมนต์
ทําสมาธิ อุทิศสวนบุญกุศล การถวายสังฆทาน การฟังธรรม การสนทนาธรรม การพิจารณาอาหาร
และการพิจารณาธรรมอยูเนือง ๆ แตละกิจกรรมเหลานี้ทําใหไดเรียนรูประวัติศาสตร์และการปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์เป็นการนําความจริงมาเลาหรือเขียนขึ้นใหม คือ ผู
เล า หรื อ ผู เ ขี ย นประวั ติ ศ าสตร์ มีสิ ท ธิ อ ย า งเต็ ม ที่ ที่ จ ะใส ดุ ล ยพิ นิ จ แสดงความคิ ด เห็ น แย ง คุ ณ ค า
ตลอดจนอารมณ์และรสนิยมของตนลงไปดวย เพราะแตละคนอาจตีความ มีร ายละเอียด และลําดับ

๑๐๒
เหตุการณ์แตกตางกัน เชน พระวิทยากรและผูจัดทัวร์เป็นผูนํากิจกรรม จะนําเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับ
โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิ ล ปวัต ถุ อั ก ษรจารึ ก หนั งสื อ ตํ า รา หรือ จากบุ คคลที่ไ ด อยู แ ละเห็ น
เหตุการณ์นั้นซึ่งเกิดขึ้นมาแลวในอดีต มาเลาหรือเขียนใหมตลอดทั้งใสดุลยพินิจ การตีความ แสดง
ความคิ ด เห็ น แย ง คุ ณ ค า ตลอดจนอารมณ์ แ ละรสนิ ย มของตนลงไปด ว ย ทํ า ให ผู ท อ งเที่ ย วเห็ น
ความสํ า คั ญ ของเรื่ อ งราวในอดี ต เพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการแก ปั ญ หาปั จ จุ บั น ได เกิ ด ความเข า ใจ
ประทับใจ เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ ที่บรรพบุรุษสรางสรรค์ไว เนื่องจากประวัติศาสตร์สงเสริมใหมนุษย์
ใชเหตุผลในการแกปัญหาตาง ๆ โดยการนําเอาเหตุการณ์ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นแลวนํามาพิจารณาเพื่อ
เป็นขอมูลใชประกอบในการตัดสินใจในการแกปัญหา เป็นตน
๒) ดานเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ คือ มีการแบง
เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมออกเป็น ๓ แบบ คือ (๑) การจัดการการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวเป็นลักษณะการเที่ยวชมศาสนสถาน ศาสนวัฒถุ
ศิลปวัตถุ โดยใชหลัก ๓E คือ การเรียนรู (Education) กิจกรรม (Employment) และ เศรษฐกิจ
(Economic) (๒) การจัดการการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวที่
เป็นลักษณะของการทองเที่ยวตามเทศกาล ประเพณี และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใชหลักใน
การจัดการ คือ จัดการใหความรู (Educating) และการมีสวนรวม (Participation) และ (๓) การ
จัดการการทองเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม รูปแบบและกิจกรรมเป็นการทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาใน
เชิงลึก เชน การฝึกสมาธิ การฟังธรรม โดยใชหลักในการจัดการ คือ จัดการใหความรู (Educating
Management) การจั ด การข อ มู ล (Data
Management) การจั ด การสถานที่ (Location
Management) การจั ด การเวลา (Time Management) และ จั ด การการปฏิ บั ติ (Practice
Management) เป็นตน
๓) ดานผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ ดาน
ผลกระทบของการท อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ผลที่ เ นื่ อ งมาจากสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือ ผลลัพธ์ที่ทําใหกระเทือนไปถึง สิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่ง
ผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและลบ ดานบวก เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดผล
ดี ดานลบ เป็ น ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล ว ทําให เกิดผลเสี ยหาย (๑) การจัด การการทองเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ผลกรทบดานบวก คือ หากมีการพัฒ นาที่ เหมาะสมก็จะเอื้อ ตอกระบวนการปลู ก
จิตสํานึกใหผูมีสวนไดเสียในชุมชน นักทองเที่ยว และผูกระการดานธุรกิจการทองเทียว รวมกันรักษา
สมดุลของทรัพยากรการทองเที่ยว เกิดการเรียนรูและเผยแพรเอกลักษณ์ของทองถิ่ น สรางงาน สราง
รายได ใหชุมชน สนองตอบความตองการของนักทองเที่ยว ไมทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบดานลบ คือ แหลงทองเที่ยวที่มีพื้นที่ ตั้งอยูในเขตเมือง เมื่อชุมชนเมือง
ไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มากทําใหเกิดปัญหาการรุกล้ําพื้ นที่ทางประวัติศาสตร์สําหรับแหล ง
ท อ งเที่ ย วมี พื้ น ที่ ตั้ ง แยกออกไปจากชุ ม ชนเมื อ งได ป ระสบปั ญ หาด า นพื้ น ที่ แ หล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ทับ ซอนกับที่อยู อาศัยและพื้นที่ทํากินของคนในชุมชน ทําให เกิดผลกระทบดานลบ
เนื่องจากทําใหเกิดความขัดแยงกันเกดขึ้นระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบการทองเที่ยวกับชุมชน (๒)
การจัดการการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม และ การจัดการการทองเที่ยวเชิงการปฏิบัติธรรม ผล
กรทบดานบวก คือ หากมีการพัฒนาที่เหมาะสมก็จะเอื้อตอกระบวนการปลูกจิตสํานึกใหผูมีสวนไดเสีย

๑๐๓
ในชุมชน นักทองเที่ยว และผูกระการดา นธุรกิจการทองเทียว รวมกันรักษาสมดุลของทรัพยากรการ
ท อ งเที่ ย ว เกิ ด การเรี ย นรู แ ละเผยแพร เ อกลั ก ษณ์ ข องท อ งถิ่ น สร า งงาน สร า งรายได ให ชุ ม ชน
สนองตอบความตองการของนักทองเที่ยว ไมทําลายทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต
มีการดูแลและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมภายในวัด มีการใชประโยชน์จาก
แหลงทองเที่ยวภายในวัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด เชน สถานที่ไหว
พระ สถานที่ถายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์ การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การกําหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวและการเที่ยว
ชมภายในวัด ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย แตก็จะตอง
มีการวางระบบการจัดการใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผลกระทบดานลบ คือ
การแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น และระเบียบ
ของวัด โดยสวนใหญเป็นชาวตางชาติ การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาดความเป็นระเบียบใน
การเที่ยวชม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย การรุกล้ําของรานขายสินคาและบริการภายในวัด จนเกิด
ขอขัดแยงกับชุมชน และการแสวงหาผลประโยชน์ของผูใหบริการบางกลุม เป็นตน

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนา
และวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เพื่อให้เห็นขั้นตอน
และเกิดความเข้าใจเกี่ย วกับ ระเบี ยบวิธีวิจัยได้ชัดเจนจึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ หั ว ข้อ คือ ๑)
รูปแบบของการวิจัย ๒) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ๓) เครื่องมือการวิจัย ๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕)
การวิเคราะห์ข้อมูล และ ๖) สรุปกระบวนการวิจัย แต่ละหัวข้อจะนาเสนอตามลาดับดังนี้

๓.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้ เส้นทางการท่องเทียว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสาน
ใต้ การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และเป็นรูปแบบของการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
คือ เป็นการวิจัยภาคสนามที่คณะนักวิจัยต้องลงพื้ นที่ภาคสนามในการศึกษา การสังเกต และการ
สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ วิธีวิจัยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๓.๑.๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็นรูปแบบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการ
ท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่มาของแนวคิด ความหมาย
หลักการสาคัญ ประเภท วิธีการ และการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเทียว
ทางศาสนาและวัฒนธรรม และผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เป็ น รู ป แบบการสั งเกต (Observation) เก็บข้ อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม การสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ กลุ่ม
ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ในประเด็นเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่อง
เทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๑๐๕

๓.๒ พื้นที่การวิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในการทาการวิจัยและด้านผู้ให้ข้อมูล
หลักในการเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังต่อไปนี้

๓.๒.๑ พื้นที่การวิจัย
สาหรับพื้นที่ในการวิจัย เป็นพื้นที่ตามเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมในอีสานใต้ ๕ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๒ แห่ง คือ
อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิ
มาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๒ แห่ง คือ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๒ แห่ง คือ วัดเขาศาลาหรือ
พุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง โดยมีวัดป่าอาเจียง (สุสานช้าง) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สาคัญ ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๑ แห่ง คือ วัดไพรพัฒนา
(หลวงปู่สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ใช้พื้นที่ในการศึกษา ๑ แห่ง คือ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว
รวมพื้นที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด ๘ แห่ง เหตุผลในการเลือกพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่ละปีมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก ดังนั้นจึงเลือกใช้สถานที่ดังกล่าวในการทาวิจัย

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
คณะผู้ วิจั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล กั บกลุ่ มผู้ ให้ ข้อ มู ล หลั ก มี อยู่ ทั้ง หมด ๕ กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้ คือ ๑) กลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จานวน
๙ คน ๒) กลุ่มผู้บ ริ หารจั ดการการท่องเที่ยว เช่น หั วหน้าส่ว นราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของแหล่ ง
ท่องเที่ยวหรือผู้แทน กรรมการมูลนิธิแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น จานวน ๔ รูป/คน ๓) กลุ่มผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น พระสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น จานวน ๔ รูป/ คน ๔) กลุ่มนักท่องเที่ยว จานวน ๑๙๙
รูป/คน และ ๕) กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว จานวน ๕ คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Selection)

๑๐๖
ประชากร

กลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก

การได้มากลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล

๑. กลุ่ม
นักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว

- นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ๒ คน
- นักวิชาการด้านศาสนา
๓ คน
- นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
๒ คน
- นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ๒ คน

เลือกแบบเจาะจง

รวม ๙ รูป/คน

- หัวหน้าส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง/ เจ้าของ
แหล่งท่องเที่ยวหรือตัวแทน/กรรมการมูลนิธิ
๒. กลุ่ม
เลือกแบบเจาะจง
ผู้บริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว ๔ รูป/คน
การท่องเที่ยว
รวม ๔ รูป/คน
๓. กลุ่มผู้ดูแล
แหล่งท่องเที่ยว

- พระสงฆ์/ปราชญ์ชุมชน ๔ รูป/ คน

๕. กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
การท่องเที่ยว

เลือกแบบเจาะจง

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

รวม ๔ รูป/คน
- จากแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมมีชื่อเสียงอีสานใต้ ๘ แห่ง

๔. กลุ่ม
นักท่องเที่ยว

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

- กลุ่มพนักงานขับรถนาเที่ยว
- กลุ่มขายของฝากหรืออาหาร
- กลุ่มมัคคุเทศนาเที่ยว

รวมทุกกลุ่ม

เลือกแบบเจาะจง

รวม ๑๙๙ รูป/คน
๑ คน
๒ คน
เลือกแบบเจาะจง
๒ คน
รวม ๕ คน
๒๒๑ รูป/คน

แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม
แบบสัมภาษณ์/
การสนทนากลุ่ม

ตารางที่ ๓.๑ แสดงประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มากลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย มี ๓ แบบ คือ แบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต และแบบ
สัมภาษณ์การได้มาของเครื่องแต่ละแบบมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๓.๑ แบบบันทึกเอกสาร
ผู้วิจัยได้สร้างแบบบันทึกขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับบันทึกการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ในประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ โดยในแบบบันทึกจะมีประเด็นของ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การบั นทึกการค้นคว้าดังนี้ คือ ชื่อผู้อ่านและบันทึก ชื่อเอกสารที่บันทึกและ
เนื้ อหาที่พบ เป็ น ต้น ข้อมูล ที่ได้จ ากแบบบันทึกเอกสารนี้นาไปสู่ กระบวนการวิเคราะห์ และตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อของการวิจัยนี้

๑๐๗

๓.๓.๒ แบบบันทึกการสังเกต
ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในประเด็น
เกี่ย วกับ สภาพทั่ว ไปของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่ งปลูกสร้าง สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ คือ
สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องทางศาสนาที่แสดงออกต่อองค์ประของศาสนา เช่น ศาสดา
หรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงออกต่อ วัฒนธรรม เช่น ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ
คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย สหธรรม
คือ วัฒนธรรมทางสังคม เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการสังเกตนี้นาไปสู่กระบวนการวิเคราะห์
และตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในข้อที่ว่า ด้วยเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ และ ๓
ของการวิจัยนี้

๓.๓.๓ แบบสัมภาษณ์
ใช้บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย มี ทั้ง ๓ ชุด คือ ๑)
ชุดที่ ๑ สัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ ในประเด็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้ เส้นทางการ
ท่ อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมในอี ส านใต้ ผลกระทบของการท่ อ งเที ย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ชุดที่ ๒ สัมภาษณ์กลุ่มที่เป็นตัวแทนผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ชุดที่ ๓ สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว สาหรับชุดที่ ๒ และ
๓ ใช้ สั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยในประเด็ น ผลกระทบของการท่ อ งเที ย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ เช่น สภาพภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่ง
ปลูกสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอีสานใต้ คือ สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องทางศาสนาที่แสดงออกต่ อองค์ประ
ของศาสนา เช่น ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และสังเกต
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงออกต่อวัฒนธรรม เช่น ด้านวัตถุธรรม
คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม คือ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับกฎหมาย สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม เป็นต้น
ทั้งแบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต และแบบสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
เอง เมื่อได้ผ่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วจึงนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงในพื้นทีภ่ าคสนามต่อไป
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือขึ้นมา ๓ แบบ คือ แบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑๐๘

๓.๔.๑ แบบบันทึกเอกสาร
ใช้แบบบันทึกเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
อีสานใต้ เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ ผลกระทบของการท่องเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ ในประเด็นที่มาของแนวคิด ความหมาย หลักการสาคัญ ประเภท
วิธีการ และการประยุกต์ใช้แนวคิด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ โดยใช้วิธีบันทึก
ข้อมูลดังนี้ ชื่อผู้อ่าน ชื่อเอกสารที่ค้น และ เนื้อหาที่พบ โดยย่อความให้ได้ใจความตรงตามความหมาย
ของข้ อ ความเดิ ม บั น ทึ ก โดยถอดข้ อ ความเป็ น ข้ อ ความของผู้ วิ จั ย เอง คั ด ลอกข้ อ ความแล้ ว ท า
อัญประกาศ ซึ่งจะกระทาเมื่อข้อความนั้นอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ เป็นข้อความสาคัญมาก เป็น
ข้อความที่จะมีการพิสูจน์หรือทดสอบข้อเท็จจริง เป็นข้อความที่ผู้วิจัยต้องการอ้างอิงสนับสนุนความ
คิดเห็นของตนเอง เป็นข้อความที่เขียนไว้ดีมาก ถ้อยคาสานวนกะทัดรัดชัดเจนซึ่งจะถอดความเป็น
ภาษาของผู้วิจัยเองอาจทาได้ไม่ดีเท่าเดิม

๓.๔.๒ แบบบันทึกการสังเกต
ใช้ แ บบบั น ทึ ก การเกตบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนามในประเด็นเกี่ยวกับ ด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูก
สร้าง สถานที่ และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอีสานใต้ คือ สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องทางศาสนาที่แสดงออกต่อองค์ประ
ของศาสนา เช่น ศาสดาหรือสัญลักษณ์แทนศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี
และสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่แสดงออกต่อวัฒนธรรม เช่น
ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม
คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม เป็นต้น

๓.๔.๓ แบบสัมภาษณ์
ใช้แบบสัมภาษณ์บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย คือ
สัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการ ในประเด็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้ เส้นทางการท่องเทียว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสาน
ใต้ สัมภาษณ์กลุ่มที่เป็นตัวแทนผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และ
กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เกี่ยวกับประเด็นเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ วัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น สาธารณูป โภคพื้นฐาน สิ่ งปลู กสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้ อม พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ คือ สังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องทางศาสนาที่แสดงออกต่อองค์ประของศาสนา เช่น ศาสดาหรือ รูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่แสดงออกต่อวัฒนธรรม เช่น ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็น

๑๐๙
หลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย สหธรรม คือ วัฒนธรรมทางสังคม
เป็นต้น
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้ ด้านเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ด้านผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ดังนี้

๓.๕.๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
เป็นข้อมูลที่เก็บรวมมาได้จากแบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต และ
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)

๓.๕.๒ เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบบั น ทึ ก เอกสาร แบบบั น ทึ ก การสั ง เกต และ แบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)

๓.๕.๓ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก แบบบั น ทึ ก การสั ง เกต และแบบสั ม ภาษณ์ โดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์แบบพรรณนา (Descriptive Analysis)

๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สูตรการหาค่าร้อยละ

๓.๖.๑ สูตรการหาค่าร้อยละ
หาค่าร้อยละได้จากการนาเอาจานวนผู้ตอบจริงแต่ละข้อเป็นตัวตั้งหารด้วยจานวน
ผู้ตอบทั้งหมดแต่ละข้อและคูณด้วยร้อย ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นร้อยละ ดังสูตรต่อไปนี้
ร้อยละ =

x
 100
N

x แทน จานวนผู้ตอบจริงแต่ละข้อ
N แทน จานวนผู้ตอบทั้งหมดแต่ละข้อ๑

๑

ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ: เอส.
อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จากัด(มหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๘.

๑๑๐

๓.๗ สรุปกระบวนการวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้ดาเนิ น การตามระเบี ยบวิ ธีวิ จัย โดยได้แ บ่งกระบวนการดาเนิน การวิจั ย
ออกเป็น ๙ ขั้น คือ ๑) ขั้นสารวจเอกสาร ๒) ขั้นกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ๓) ขั้นสร้างเครื่องมือ
การวิจัย ๔) ขั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๕) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ๖) ขั้นตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ๗) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และ ๘) ขั้นสรุปผล และ ๙) ขั้นเขียนรายการวิจัย
โดยเขียนสรุปให้เห็นแผนภาพกระบวนการทั้งหมดได้ดังนี้
๑. ขั้นสารวจเอกสาร
๖. ขั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
๗. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล

๒. ขั้นกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ

๕. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล

๓. ขั้นสร้างเครื่องมือการวิจัย
๔.ขั้นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การวิจัย
๘. ขั้นสรุปผล

แผนภาพที่ ๓.๑ แสดงผังกระบวนการวิจัย

๙. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในบทนี้คณะผู้วิจัยได้แบ่ งขอบข่ายของเนื้อหาที่จะนําเสนอออกเป็น ๓ หัวข้อ
ตามวัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย คือ ๑) ประวัติศาสตร์วัฒ นธรรม และแหล่งท่องเที่ยวอีส านใต้ ๒)
เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ และ ๓) ผลกระทบของการท่องเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งผลของการวิจัยดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้มาจากเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๓ แบบ คือ แบบบันทึกเอกสาร แบบบันทึกการสังเกต และแบบสัมภาษณ์ สําหรับแบบ
สัมภาษณ์นี้มีอยู่ทั้งหมด ๓ ชุด คือ ชุดที่ ๑ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ชุดที่ ๒ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ชุดที่ ๓ ใช้สัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยว สําหรับแบบสัมภาษณ์
ชุดที่ ๑ ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ครบทั้ง ๓ ข้อ
แบบสั มภาษณ์ชุดที่ ๒ ใช้สั มภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มผู้ บริห ารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว
ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และแบบสัมภาษณ์ชุดที่ ๓ ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล กับกลุ่มนักท่องเที่ยว สําหรับข้อมูลที่ได้จากแบบสั มภาษณ์ชุดที่ ๒ และ ๓ นี้ จะนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในข้อที่ ๓ เท่านั้น เมื่อนําข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจึงได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้

๔.๑ ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
ประเด็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ที่
คณะผู้วิจัยสนใจศึกษานี้ ได้มาจากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ๓ แบบ คือ ๑) แบบบันทึก
เอกสาร ๒) แบบบันทึกการสังเกต และ ๓) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ ๑ ที่ใช้สัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เหล่านี้คือเรื่องราว
ลําดับเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีต ซึ่งมีเนื้อหาปรากฏอยู่ใน ๒ หัวข้อ คือ ๑) ประวัติศาสตร์อีสานใต้
๒) แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญในอีสานใต้ ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ประวัติศาสตร์อีสานใต้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของอีส านใต้นี้คณะผู้วิจัยได้มาจากข้อมูล ๒ แหล่ ง คือ
ข้อมูลที่สืบค้นมาจากเอกสารและจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องประวัติศาสตร์อีสานใต้จึงได้แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น ๒ หัวข้อ คือ ๑) ความหมายของอีสานใต้ และ ๒) ความเป็นมาของอีสานใต้ แต่
ละหัวข้อจะได้วิเคราะห์และนําเสนอตามลําดับดังนี้

๑๑๒

๔.๑.๑.๑ ความหมายของอีสานใต้ จากการสืบค้นเอกสารและสัมภาษณ์ กลุ่ม
นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พบความหมายของอีสานใต้ดงั นี้
นิรันดร์ กุลฑานันฑ์ ให้ความหมายว่า อีสานใต้เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
มีน้ํามูลไหลผ่าน ด้านล่างติดเทือกเขาพนมดงรักและชายแดนกัมพูชา ผู้คนมีหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่
ร่วมกันมานานนับพันปีก่อนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร) และก่อนเกิดอาณาจักรสุโขทัยดูได้จากซากเมือง
โบราณหลายแห่งริมฝั่งแม่น้ํามูลและโครงกระดู กขวานฟูา เครื่องสําริดโบราณ ที่ขุดพบที่โคราช ในยุค
ถัดมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละบกและเจนละน้ําอยู่บริเวณกัมพูชาปัจจุบัน ก่อนจะอยู่ภายใต้
อาณาจักรขอมซึ่งมีศูนย์กลางที่บริเวณนครวัด นครธม เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐
กว่าปีที่ผ่านมา เห็นหลักฐานจากปราสาทหินพิมายในจังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินพนมรุ้งและ
เมืองต่ําในจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทศีขรภูมิในจังหวัดสุรินทร์ ปราสาทสระกําแพงในจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นต้น ก่อนจะมาเป็นประเทศราชขึ้นกับอาณาจักรอยุธยา และล้านช้างเป็นบางช่วง ในท้ายที่สุดก็
ขึ้นกับกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ เป็นต้น นักปราชญ์หลายคน เช่น ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ให้ความเห็นว่า
ภาพกองทัพเสียมกุ๊ก ในปราสาทนครวัด หมายถึงพวกเสียมในเขตอีสานใต้ที่ถูกเกณฑ์ไปช่วยกองทัพ
เขมรรบกับพวกจาม ซึ่งคนในเขตอีสานใต้มีหลายเผ่าพันธุ์ทั้ง กูย เขมร ลาว ไทย ข่า เป็นต้น ซึ่งสืบ
ทอดมาจนปัจจุบัน๑ สุนันท์ เสนารัตน์ หมายถึง เขตอีสานตอนใต้ในพื้นที่ห้าจังหวัดคือ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ๒ ธงชัย สีโสภณ หมายถึงพื้นที่ส่วนหนึ่งของภาคอีสานใน
ส่วนของแอ่งโคราชเฉพาะพื้นที่ ๕ จังหวัดที่มีวัฒนธรรมภาษา ชาติพันธุ์แตกต่างกัน ๓ มนูญ สอนโพน
งาม เป็นพื้นที่อันประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ มีชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี๔ อุทิศ ทาหอม หมายถึงพื้นที่แบ่งตามเขตแอ่งโคราชกับแอ่งสกล ดังนั้นอีสานใต้จึงเป็น
ภูมิประเทศแอ่งโคราชที่มีมิติวัฒนธรรมที่แตกต่างจากอีสานเหนือ ด้านประเพณี ความเชื่อ๕ เชาวลิต
คึ้มภูเขียว อีสานใต้คือพื้นที่ซึ่งอยู่ตอนใต้ของภาคอีสานในห้าจังหวัดคือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ๖ สากล พรหมสถิต ย์ อีสานใต้คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ อัน

๑

นิ รั น ดร์ กุ ล ฑานั น ฑ์ , อี ส านใต้ , สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาภาคอี ส านและอิ น โดจี น ,
<https://www.gotoknow.org/posts/108893 >, ๕ มี.ค.๖๒.
๒
สุนันท์ เสนารัตน์, หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๓
ธงไชย สีโสภณ, หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๔
มนูญ สอนโพนงาม, หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๕
อุทิศ ทาหอม, อาจารย์ประจําสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๖
เชาวลิต คึ้มภูเขียว, อาจารย์ประจําสาขาวิ ชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.

๑๑๓
ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ๗ นัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ อีสานใต้คือ
ดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของคําว่าภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดภาคอีสานตอนใต้๘ เป็นต้น
๔.๑.๑ .๒ ความเป็ น มาของอี ส านใต้ ธงไชย สี โ สภณ นั ก วิ ช าการด้ า น
ประวัติศาสตร์ให้ทัศนะว่า เรื่องเกี่ยวกับอีสานใต้เกิดจากแนวคิดภูมิศาสตร์ชาติพันธ์และภู มิศาสตร์
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่อาศัยของคนอยู่ในที่ราบสูงฝั่งทิศใต้ คนที่คิดเรื่องนี้เขามีหลักการสําคัญคือ
ใช้ ห ลั ก การแบ่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ลุ่ ม น้ํ า ในแบ่ ง พื้ นที่ อี ส านใต้อ อกมามาจากอี ส านเหนื อ และอี ส านกลาง
เนื่องจากอีสานใต้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและมีภูเขาสูงทางทิศใต้ อีสานใต้จึงเป็นพื้นที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีน้ํา
มูลไหลผ่าน๙ จากความหมายของอีสานใต้ ในหัวข้อที่ผ่านมาทําให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพเชิง
ภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยในอีสานใต้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม
สําคัญในอีสานใต้ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ทราบว่าอีสานใต้มี
ความเป็นมาอย่างไร ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติมีองค์ประกอบที่สําคัญ เช่น ภูมิประเทศ คือ ลักษณะของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ภูมิอากาศ
คือ ลักษณะทั่วไปของสภาพอากาศ ภูมิพฤกษ์ คือ ลักษณะพืชพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ภูมิอุทก คือ แหล่งน้ํา
ต่าง ๆ ภูมิปฐพี คือ ลักษณะหินและแร่ต่าง ๆ ภูมิธรณี คือ ลักษณะของดิน เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์ชน
เผ่ าไทยในอีส านใต้ คือ กลุ่ มที่มีพั นธะเกี่ ยวข้อ งกัน และที่แสดงเอกลั กษณ์ ออกมาโดยการผู กพั น
ลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน เช่น กูย เขมร ลาว ไทย ข่า เป็นต้น หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ คือ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบในการอธิบายและ
ให้เหตุผลในการเขียนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคอาจเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ตํ า นาน จดหมายเหตุ โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ เป็ น ต้ น ข้ อ มู ล ที่ นํ า มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง
ประวัติศาสตร์ของอีสานใต้ในที่นี้จึงมีเพียง ๓ ประเด็น คือ ๑) ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ ๒)
กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยในอีสานใต้ และ ๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะได้วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
๑) ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์อีสานใต้ คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๕ ประการต่อไปนี้
(๑) ภูมิประเทศ คือ ลักษณะของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด อีสานใต้มีพื้นที่แบ่งเป็น
๕ จังหวัด ได้แก่ จังวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุ บลราชธานี ตั้งอยู่
ในดินแดนที่เรียกว่าที่ราบสูงโคราช มีความสูงเฉลี่ยของพื้นที่เหนือระดับน้ําทะเลอยู่ที่ ๒๐๐ เมตร ทาง
ทิศใต้มีเทือกเขาดงพญาเย็นกั้น ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีเทือ กเขาฎองเร็กกั้น พื้นที่ในทางตอน
ใต้ของแต่ละจังหวัดของอีสานใต้มีลักษณะเป็นภูเขา ในอีสานใต้มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ จํานวน
๗

สากล พรหมสถิตย์, อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๘
นัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์, พนักงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๒.
๙
ธงไชย สีโสภณ, หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.

๑๑๔
๖๓,๕๕๑ ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็น จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๐,๔๙๐ ตาราง
กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์มี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐,๓๒๓ ตารางกิโ ลเมตร จังหวัดสุรินทร์มีพื้น ที่
ทั้งหมดประมาณ ๘,๑๒๔ ตารางกิโลเมตร จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘,๘๔๐ ตาราง
กิโลเมตร จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕,๗๗๔ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบสูงเริ่ม
จากจั งหวัดนครราชสี มาซึ่งอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกราบต่ําลงทางทิศตะวันออกไปสิ้นสุ ดที่จังหวัด
อุบ ลราชธานี โดยทุกจั งหวัดในอีส านใต้มีลํ าน้ํามูล เป็นแม่น้ําสายสํ าคัญ ไหลผ่ าน ความยาวทั้งสิ้ น
ประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตร น้ํามูลนี้มีตน้ กําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านหลายอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และไหล
ไปบรรจบกันกับแม่น้ําชี บริเวณบ้านไม้ขอนยูง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี แล้วไหลลงสู่
แม่น้ําโขงที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
(๒) ภู มิ อ ากาศ คื อ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสภาพอากาศในอี ส านใต้ มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม คือ เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับแห้ง และมีปริมาณ
น้ําฝนปานกลาง มี ๓ ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว คือ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงระหว่าง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม มีลมใต้และลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุม ทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว
มากที่สุดของปี และในช่วงดังกล่าวอาจมีพายุฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บเกิดขึ้นได้ในบาง
พื้นที่ ฤดูฝน อยู่ในช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดเอา ความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย อีสานใต้เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยจึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วย ฤดูหนาว อยู่ในช่วงระหว่างกลางเดือน
ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมพาพันธ์ เป็นช่ว งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และ
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศมองโกเลียและประเทศจีน มีคุณสมบัติเย็นและแห้งแผ่ลงปก
คลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้อากาศโดยทั่วไปบริเวณอีสานใต้หนาวเย็นและแห้ง โดยเฉพาะในช่วง
เดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปี อีสานใต้มีอุณหภูมิสูงสุดโดย
เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒.๑๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๑.๒๐ องศาเซลเซียส
(๓) ภู มิ พ ฤกษ์ คื อ ลั ก ษณะพื ช พั น ธุ์ ธ รรมชาติ ที่ ขึ้ น อยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ
โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๖ ลักษณะ ได้แก่ ปุาเบญจพรรณ ปุาแดง ปุาดงดิบ ปุาดิบเขา ปุาสน และปุา
ชายเลน เป็นต้น สําหรับภูมิพฤกษ์ของอีสานใต้มีลักษณะคล้ายเคียงกับภาคอีสานที่อื่น ๆ ได้แก่ ปุา
เบญจพรรณ คือ ปุาผลัดใบผสม มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และขนาดกลางขึ้นคละกัน ผลัดใบในฤดูแล้ง ผลิใบ
ในฤดูฝน พรรณไม้หลักมี สัก ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เสลา เป็นต้น ปุาแดง คือ เป็นปุาผลัดใบมีต้นไม้
ขึ้นปะปนกันเป็นปุาโปร่งพบมากบริเวณเนินเขาทางตอนใต้ของอีสานใต้ เป็นต้น
(๔) ภูมิอุทก คือ แหล่งน้ําต่าง ๆ สําหรับลําน้ําสําคัญที่เป็น แม่น้ําสายหลักใน
อีสานใต้คือ แม่น้ํามูล มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อําเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ไหลผ่านอําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโนนสูง อําเภอพิมาย
อําเภอชุมพวง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่าอําเภอพุทไธสง อําเภอแคนดง อําเภอสตึก ในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ไหลผ่านอําเภอท่าตูม อําเภอรัตนบุรี ในจังหวัดสุรินทร์ ไหลผ่านอําเภอราษีไศล อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ อําเภอกันทรารมย์ ในจั งหวัดศรีสะเกษ และไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ําชีบริเวณบ้าน

๑๑๕
ขอนไม้ยูง อําเภอวารินชําราบ ไหลผ่านอําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอพิบูลมังสาหาร ไหลลงแม่น้ํา
โขงที่อําเภอโขงเจียม ในจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวทั้งหมดประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตร นอกจากนี้
ยังมีลําน้ําสาขาที่สําคัญในเขตอีสานใต้อีกหลายสาย ได้แก่ ลําตะคองอําเภอสีคิ้ว ลําพระเพลิงอําเภอปัก
ธงชัย ลําเชียงไกรอําเภอด่านขุนทดและอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลํามาศที่ไหลผ่ านอํา
ประคํา อําเภอนางรอง อําเภอลําปลายมาศ ลําน้ําชี ที่ไหลผ่านอําเภอประโคนชัย อําเภอพับพลาชัย
อําเภอกระสัง จังวั ดบุรีรัมย์ และไหลไปบรรจบกับลํานํามูลที่วังทะลุ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ลํา
ห้วยทับ ทัน ในอําเภอห้ว ยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ลํ าเซบาย ไหลผ่านอําเภอเขื่องใน อําเภอม่ว ง
สามสิบ ไหลไปรวมกับแม่นํามูลที่บ้านทุ่งขุนน้อยตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลํา
โดมน้อย อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น
(๕) ภูมิปฐพี คือ ลักษณะหินและแร่ต่าง ๆ เป็นทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรีวัตถุ
ที่มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยไม่ว่าจะต้องถลุง
หรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และมีความหมายรวมไปถึงถ่านหิน หินน้ํามัน หินอ่อน โลหะ และกรันที่ได้
จากโลหกรรม น้ําเกลือใต้ดิน ทราย เป็นต้น อีสานใต้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแร่
ต่าง ๆ เห็นได้จากเมื่อเราเดินทางโดยเส้นทางถนนมิตรภาพเมื่อผ่านอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเข้า
สู่เขตตําบลกลางดงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา จะพบว่าบริเวณใกล้กับถนนทั้งสองข้างทางมี
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกิดจากการนําแร่ประเภทหิน ชนิดต่าง ๆ มาทําเป็นพระพุทธรูป วัสดุก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัว รูปสัตว์ สิ่งประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น ในอําเภอพิมายมีการตั้งโรงงานโดย
นําเอาแร่ประเภทน้ําเกลือจากใต้ดินมาทําเป็นอุตสาหกรรมเกลื อ ในจังหวัดบรีรัมย์และสุรินทร์ มีการ
ตั้งอุตสาหกรรมโรงโม่หินหลายแห่ง เช่น โรงโม่หินซึ่งได้แหล่งหินที่มีอยู่ใกล้กับบริเวณเขากระโดง เขต
อําเภอเมือง โรงโม่หิ นซึ่งได้แหล่ งหิ นที่มีอยู่ใกล้ กับบริเวณเขาพระอังคาร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ์
จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงโม่หินซึ่งได้แหล่งหินที่มีอยู่ใกล้กับบริเวณเขาสวาย อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ นอกนี้ยังมีแร่ประเภททรายจํานวนมากอยู่ทั้งสองฝั่งลําน้ํามูลและที่อยู่ในลําน้ํามูล ด้วย ซึ่งมี
ความยาวทั้งหมดประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตร ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นต้น ภูมิปฐพีเหล่านี้สร้างเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่อีสานใต้อย่างมากมาย
(๖) ภู มิ ธ รณี คื อ ลั ก ษณะของดิ น ของถิ่ น ต่ า ง ๆ ดิ น ในอี ส านใต้ โ ดยรวมมี
ลักษณะเหมือนกันกับดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในที่อื่น ๆ คือ ดินตะกอน พบในบริเวณใกล้ลุ่ม
น้ําต่าง ๆ มีเนื้อดินที่มีความละเอียดปานกลาง ที่เหมาะสําหรับใช้ทํานา ดินลานตะพักลําน้ํา มีเนื้อดิน
ละเอียดปานกลางจนถึงหยาบ เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถม พื้นที่บางแห่งพบศิลาแลงโผล่ง
ขึ้นมาที่ผิวดิน ดินลักษณะลานตะพักลําน้ํานี้ใช้ในการทํานาได้ ดินในที่สูงและภูเขา เป็นดิน ที่มีสีแดง
เหลือง เนื้อดินหยาบจนถึงเป็นลูกรัง ชั้นดินในบางแห่งมีหินทราย หินกรวดหรือหินดินดาน อยู่ชั้นล่าง
พบบริเวณทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาฎองเร็ก เป็นต้น
๒) กลุ่ มชาติพันธุ์ช นเผ่ าไทยในอีส านใต้ คําว่า “ชาติพันธุ์ (ethnos) หมายถึ ง
“กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมาโดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและ
สัญชาติเข้าด้วยกัน”๑๐ และอีกความหมายหนึ่ง ชาติพันธุ์ คือ “กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
๑๐

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๓๕๙.

๑๑๖
ประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และ มีความเกี่ยวเนื่องกันทางเชื้อชาติ ” กลุ่มชนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวนี้
สันนิษฐานว่าได้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุ รุษกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยโคราช กลุ่ม
ชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยลาว กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยเขมร กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยกูย ” ในอีสานใต้ของ
ประเทศไทย เป็นต้น จากความหมายของคําว่าชาติพันธุ์มีอีกสองคําเข้ามาเกี่ยวข้องคือคําว่า “เชื้อ
ชาติ” และ “สัญชาติ” จึงขอนําคําทั้งสองมาให้ความหมายไว้ตรงนี้ด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน
(๑) เชื้อชาติ (race) คําว่า “เชื้อ” มีความหมายว่า สิ่งที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิด
สิ่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ถ้าเป็นสิ่งของ เช่น เชื้อไฟ ทําให้เกิดไฟ เชื้อเหล้าทําให้เกิดเหล้า
เป็นต้น หากเป็นมนุษย์ได้แก่ผู้ที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อ ๆ กันมา เช่น มีเชื้อจีน มีเชื้อแขก มี
เชื้อเขมร มีเชื้อไทย มีเชื้อลาว มีเชื้อกูย เป็นต้น ดังนั้น คําว่า เชื้อชาติจึง หมายถึง “ผู้ที่ร่วมเผ่าพัน
เดียวกัน” เป็นลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชั ดเจนจากลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้นผม
และตา เป็นต้น ในชาติพันธ์วิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งเชื้อชาติของมนุษย์ กําเนิดของ
เชื้อชาติ ความสัมพันธ์ระว่างเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติต่าง ๆ มักมีการ แบ่งกลุ่ม
เชื้อชาติ (racial group) ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ นิกรอยด์ (Negroid) มองโกลอยด์ (Mongoloid) และ
คอเคซอยด์ (Caucasoid) ในตอนหลังได้เพิ่มออสตราลอยด์ (Australoid) โพลินีเชียน (Polynesian)
ฯลฯ อีกด้วย การแบ่งแยกกลุ่มคนตามลักษณะทางชีวภาพนี้ มีความสําคัญในสังคมที่สมาชิกในสังคม
มาจากบรรพบุ รุ ษที่ ต่า งกั น และมีสี ผิ ว และรู ปพรรณสั ณฐานที่ต่ างกั นอย่า งเห็ น ได้ ชัด เช่น ความ
แตกต่างระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดํา ในสังคมที่มีกลุ่มคนที่มีลักษณะทางชีวภาพต่างกันและประวัติ
ความเป็นมาตลอดจนบทบาทในสังคมต่างกัน ความแตกต่างทางชีวภาพอาจเป็นปัจจัย ทําให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันได้ แต่ในบางสังคม เช่น สังคมไทย ความแตกต่างทางชีวภาพไม่มีความหมายเท่าใดนัก
(๒) สัญชาติ (nationality) หมายถึง ความเกิด การเป็นขึ้น หรือความอยู่
ในบังคับคืออยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกัน การเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่ง
ตามกฎหมาย โดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ การเป็นสมาชิกของประเทศ
ย่อมหมายถึงการเป็นประชาชนของประเทศนั้น ผู้ที่อพยพมาจากที่อื่นเพื่อมาตั้งถิ่นฐานสามารถโอน
สัญชาติมาได้ ผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติ คือ ผู้ที่เปลี่ยนฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหนึ่งมาเป็น
ประชาชนของอีกประเทศหนึ่ง เช่น ฝรั่งถือสัญชาติไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ทองทิพย์ ถือสัญชาติอังกฤษ
เป็นต้น๑๑
สําหรับกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยในอีสานใต้ หากแบ่งตามสําเนียงโดยใช้ภาษาพูดเป็นเกณฑ์
สามารถแบ่งได้ ๔ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) กลุ่มชาติพันธุ์ เขมร กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่ และเคยมี
อิทธิพลมากในดินแดนแถบนี้เพราะปรากฏหลักฐานว่าราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่
๑๓ พวกเขมรหรือขอมได้มีการตั้งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตามแบบวัฒนธรรมเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทยอยู่ที่ชุมชนโบราณบ้านภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และการพูดสื่อสาร
กันในชนกลุ่มนี้ใชัภาษาเขมร ปัจจุบันชาติพันธุ์เขมรมีจํานวนมากที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะ
เกษ และบุรีรัมย์ ๒) กลุ่มชาติพันธุ์กูย กล่าวกันว่าการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยของชนกลุ่มนี้ได้
เข้า เป็น ๒ ช่วงด้วยกัน คือ ราว พ.ศ. ๒๒๐๐ มีกูยอาจีงจํานวนหนึ่งอพยพหนีภัยจากเมืองจําปาศักดิ์
๑๑

ชาติพันธ์ในอีสาน,< http://www.isangate.com/isan/paothai.html>, ๕ February ๒๐๑๘.

๑๑๗
เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ และอีกครั้งหนึ่งระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๐-๒๓๕๐
กองทัพไทยยกไปปราบกบฏเมืองจําปาศักดิ์ อัตตะปือ เชียงทอง และสารวัน หลายครั้ง ได้กวาดต้อน
ชนพื้นเมืองกลับมาเป็นจํานวนมาก โดยให้ตั้งถิ่นถานอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ และการ
พูดสื่อสารกันในชนกลุ่มนี้ใชัภาษากูยหรือส่วย ๓) กลุ่มชาติพันธุ์ลาว ชาวไทยและลาวที่อาศัยอยู่บริเวณ
สองฝั่งลําน้ําโขงได้มีการติดต่อไปมาหาสู่กันมาเป็นเวลานานแล้ว ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ในรัชสมัย
ของพระเจ้าศรีสมุทรพุทธางกูรแห่งนครจําปาศัก ดิ์ ได้ส่งขุนนางมาปกครองบ้านเมืองต่าง ๆ ในจํานี้
รวมถึงเมืองศรีนครเตา ปัจจุบันคือ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังพบจารึกอักษรธรรม
ภาษาลาว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ที่ปราสาทศีรขรภูมิ กล่าวถึงกลุ่มพระเถรผู้ใหญ่และท้าวพระ
ยาที่ร่วมกันบูรณะปราสาท แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าว คงมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์
หรืออีสานใต้มากพอสมควรแล้ว ๑๒ การพูดสื่อสารกันในชนกลุ่มนี้ใชัภาษาลาว ๔) กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
โคราช บางทีเรียกว่าไทยเดิ้งหรือไทยดา สุดใจ สะอาดยิ่ง ให้ทัศนะว่า สําเนียงการพูดออกเป็นไทยครึ่ง
ลาวครึ่ง จะบอกว่าเป็นสําเนียงไทยแบบอยุธยาก็ไม่ใช่หรือจะบอกว่าเป็นสําเนียงลาวที่ใช้อยู่ภาคอีสาน
ก็ไม่ใช่ และสําเนียงดังกล่าวส่วนใหญ่ก็มีพูดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์บางอําเภอ และ
บางจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น ระยอง เป็นต้น จึงไม่รู้ว่าจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่าอย่ างไร จึงเรียกว่า
“ไทยโคราช” เป็นต้น สําหรับเชื้อชาติของคนในอีสานใต้เป็นกลุ่มที่สืบวงศ์วานว่านเครือเผ่าพันธุ์ต่อ ๆ
กันมาจากชาติพันธุ์ของชน ๔ กลุ่ม คือ เขมร กูย ลาว และไทยโคราช ส่วนสัญชาติปัจจุบันชนทั้ง ๔
กลุ่ม ถือสัญชาติไทยอยู่ในความปกครองของประเทศชาติเดียวกันคือประเทศไทย๑๓
๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งข้อมูลทางประวัตศาสตร์
ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานข้ อ เท็ จ จริ ง ประกอบในการอธิ บ ายและให้ เ หตุ ผ ลในการเขี ย นข้ อ เท็ จ จริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคอาจเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานที่เป็นวัตถุ เช่น ตํานาน
จดหมายเหตุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น จากความหมายดังกล่าวสามารถแบ่งหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ออกได้เป็ น ๒ กลุ่ ม คือ ๑) หลั กฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ๒)
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(๑) หลั ก ฐานทางประวั ติศาสตร์ที่ เป็น ลายลั กษณ์ อักษร สํ าหรั บ
หลั ก ฐานที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ใ นประเทศไทย ได้ แ ก่ ตํ า นาน จารึ ก
พงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ จดหมายเหตุ เอกสารทางราชการ เป็นต้น ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่าง
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ตํานาน จารึก และพงศาวดาร ดังนี้
ตํานาน หมายถึง เรื่ องราวนมนานที่เล่ ากันสืบ ๆ มา ต่อมาภายหลั งได้มีการจดบันทึก
เรื่ องราวเหล่ านั้ น ไว้ เ ป็ น ลายลั กษณ์อั กษรและพิม พ์เ ผยแพร่ เรื่ องที่ป รากฏในตํา นานมั ก กล่ า วถึ ง
เรื่องราวในศาสนา เรื่องราวของบุคคล เรื่องราวของปูชะนีสถาน เช่น ตํานานพระพุทธเจดีย์ ตํานานมูล
ศาสนา ตํานานจามมะเทวีวงศ์ ตํานานพระแก้วมรกต ตํานานอุรังคธาตุ เป็นต้น ตํานานจึงสะท้อนให้
เห็นความเชื่อ ความศรัทธาคติชาวบ้าน ตํานานจึงมีประโยชน์ในการศึ กษาประวัติศาสตร์ไทยอยู่มาก
๑๒

สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, นาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุรินทร์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๔๐-๔๗.
๑๓
สุดใจ สะอาดยิ่ง, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.

๑๑๘
แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบกับหลักฐานอื่น ๆ ด้วย เช่น หลักฐานทางโบราณคดีเป็น
ต้น สํ า หรั บ ในอีส านใต้มี ตํานานอยู่ห ลายเรื่อง คือ ตํา นานนางอรพิม กับ ท้าวปาจิตที่ เกี่ยวข้องกั บ
ปราสาทพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และตํานานเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องไปถึงปราสาทเขา
ปลายบัด ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย ตํานานเนียงด๊อกธม(นางนมใหญ่) ที่
เกี่ยวกับปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ ตํานานยายเหงาที่เกี่ยวข้องกับปราสาทยายเหงา
ตําบลบ้านซบ อําเภอสังขะ ตํานานนางผมหอมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทบ้านพลวง ตําบลบ้านพลวง
อําเภอปราสาท ตํานานนางบัวตูมกับท้าวโสวัตร์ ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทนางบัวตูม ตําบลท่าตูม อําเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น กลุ่มปราสาทที่กล่าวถึง เช่น ปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ได้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๒ หากนับอายุของ
ปราสาทจึงอนุมานได้ว่าตํานานเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ตํานานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
สะท้อนให้ เห็ น คติ ความเชื่อ ความศรัทธาของคนแต่ล ะชุมชนในอีส านใต้ หากได้ วิ เคราะห์ ให้ เห็ น
รายละเอี ย ดในแง่มุ มต่ า ง ๆ ซึ่ งมี อยู่ ใ นตามนานแต่ ล ะเรื่อ งก็จ ะทํ า ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ การศึก ษา
ประวัติศาสตร์อีสานใต้เป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และถ้าจะให้ข้อมูลมีความน่าชื่อ
ถือผู้ศึกษาควรได้ตรวจสอบกับหลักฐานอื่น ๆ ด้วย เช่น หลักฐานทางโบราณคดี เป็นต้น
จารึก หมายถึง เขียนหรืจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นบนแผ่นศิลา โลหะ
หรือดิน เป็นต้น เช่น จารึกบนแผ่นศิลาเรียกว่าศิลาจารึก จารึกลงแผ่นทองเรียกว่าจาลึกลานทอง
จารึกลงแผ่นเงินเรียกว่าจารึกลานเงิน จารึกหรือจานบนใบลานเรียกว่าหนังสือใบลาน จารึกจึงเป็น
หลักการทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญมาก สําหรับในอีสานใต้มีจารึกหลายเรื่องที่เก่าแก่ซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ เช่น จารึกสุรินทร์ (K. 377) หรือจารึกวัดชุมพล จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น แต่
ปัจจุบันจารึกหลักนี้ได้สูญหายแล้ว เรื่องนีศ้ ูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ให้ข้อมูลไว้ว่า
ปัจจุบันมีถูกกล่าวถึงแต่ในบทความของ ศ. ยอร์ช เซเดส์ เท่านั้น และในขณะที่ท่านเขียน
บทความในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น จารึกหลักนี้ได้ก็สูญหายไปแล้ว ในบทความดังกล่าวท่านรายงานไว้ว่า
จารึกสุรินทร์ (K. 377) ถูกรายงานไว้เป็นครั้งแรกโดยเอย์โมนิเยร์ (Aymonier) ในหนังสือ Combodge
ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๔๖ ว่าพบอยู่ในวัดชุมพล ที่เมืองสุรินทร์ ในบรรดาจารึกอักษรปัลลวะ
ที่พบในภาคอีสานของประเทศไทย มีจารึกกลุ่มหนึ่งจํานวน ๗ หลัก ซึ่งเป็นของพระเจ้าศรีมเหนทรวร
มัน มีรูปอักษรเหมือนกัน ข้อความเหมือนกัน ต่างกันเพียงข้อความที่กล่าวถึงสิ่งสร้างขึ้นเพื่อเคารพบูชา
เท่านั้น กลุ่มจารึกดังกล่าวประกอบด้วย
๑. จารึกวัดศรีเมืองแอม (ขก. ๑๕) จังหวัดขอนแก่น (สร้างพระศิวลึงค์)
๒. จารึกปากน้ํามูล ๑ (อบ. ๑) จังหวัดอุบลราชธานี (สร้างพระศิวลึงค์)
๓. จารึกปากน้ํามูล ๒ (อบ. ๒) จังหวัดอุบลราชธานี (สร้างพระศิวลึงค์)
๔. จารึกวัดสุปัฏนาราม (อบ. ๔) จังหวัดอุบลราชธานี (สร้างพระศิวลึงค์)
๕. จารึกปากโดมน้อย (อบ. ๒๘) จังหวัดอุบลราชธานี (สร้างพระศิวลึงค์)
๖. จารึกถ้ําภูหมาไน (อบ. ๙) จังหวัดอุบลราชธานี (สร้างพระโค)
๗. จารึกสุรินทร์ (วัดชุมพล) จังหวัดสุรินทร์ (สร้างพระโค) (จารึกหลักนี้ สาบสูญไปแล้ว)
เนื้อหาโดยสังเขป ข้อความในจารึ กกล่าวถึงพระเจ้าจิตรเสน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงได้ชัย
ชนะเหนือกัมพูประเทศ และได้เฉลิมพระนามว่า “ศรีมเหนทรวรมัน” อีกทั้งโปรดให้สร้างรูปเคารพ

๑๑๙
ต่างๆ ในลัทธิไศวนิกายไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์ จากจารึกทั้ง ๗ หลักนี้ จึงเป็น
หลักฐานอย่างดีว่า อารยธรรมแถบลุ่มแม่น้ําชี และลุ่มแม่น้ํามูลในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ นั้น
มีผู้นําของอาณาจักรนับถือศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย “จิตรเสน” เป็นพระนามของเจ้าชายผู้ทรง
เป็นพระญาติกับพระเจ้าภววรมัน ที่ ๑ (พ.ศ. ๑๑๔๑-๑๑๕๐) กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ ต่อมา
เจ้าชายจิตรเสนได้ครองราชสมบัติ ฉลองพระนามเป็น พระเจ้ามเหนทรวรมัน (ราว พ.ศ. ๑๑๕๐๑๑๕๙)๑๔
กลุ่มจารึกต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี จารึกเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อ ความศรัทธาของคนแต่ละชุมชนในอีสานใต้ จารึกจึงเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์อีสานใต้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นข้อความที่บอกเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ ที่
เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
พงศาวดาร หมายถึง เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้
เป็ นประมุขของประเทศชาตินั้น เป็นการบันทึกเรื่องราวในอดีตภายใต้การอุปถัมภ์ ของราชสํานัก
เนื้ อ หาในพงศาวดาร เน้ น เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ อาณาจั ก รและกษั ต ริ ย์ ที่ ป กครองอาณาจั ก รนั้ น ๆ
พงศาวดาร ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเนื้อหา ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา พงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทร์จนถึงต้นราชการที่ ๕ พงศาวดารท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
พงศาวดารจะไม่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสามัญชนทั่วไปและบางเรื่องยังเกี่ยวกับเรื่องไม่ปกติ แต่ก็เป็น
หลักฐานที่มีประโยชน์และทรงคุณค่า ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สําหรับในอีสานใต้ ได้มีพระราช
พงศาวดารเขมรอยู่เรื่องหนึ่ง ได้ถูกนํามาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย “ปแฏงมหา บุญเรือง
คัชมาร์” ผู้แปลได้ค้นคว้ารวบรวมและเรียบเรียงตามคัมภีร์พงศาวดารเขมร หรือเอกสารมหาบุรุษเขมร
ที่ท่าน เอง สุด และคณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์เขมรรวบรวมโดยตรงจากคัมภีร์โบราณ โดยมี
ข้อความตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการเดินทั พของกษัตริย์จากประเทศสยามหรือเสียมสมัยของ “พระเจ้าอู่
ทอง หรือพระเจ้ารามาธิบดี ” แห่งอยุธยาในการยกทัพไปตีประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ.๑๘๙๖ ตรงกับ
สมัย พระบาทสมเด็จพระลําพงราชา กษัตริย์ของกัมพูชาในสมัยนั้น โดยข้อความในพงศาวดารตอน
หนึ่งได้บึนทึกเส้นทางการเดินทัพไว้ว่า
พระเจ้ารามาธิบ ดีกรุ งศรีอยุธ ยา มีพระทัยดําริอยากจะขยายพระนครของพระองค์ให้
กว้างขวาง ทรงโกรธแค้นกับพระมหานครประเทศกัมพูชาที่ไม่ยอมขึ้นต่อพระองค์ ครั้นทรงดําริเช่นนั้น
แล้วจึงโปรดให้พระรามาสูร ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ให้คุมพลหนึ่งหมื่นคนเป็นทัพใหญ่ ให้พ ระศรี
สุปัตติ์ ซึ่งเป็นพระราชนัดดาคุมพลห้าร้อยคนเป็นทัพหน้า และให้ยกมาอย่างรีบด่วน มุ่งตรงมายังกรุ
กัมพูชาธิบดี หวังที่จะเข้าตีโดยไม่ให้รู้ตัว พระราเมสูรเดินทัพมาทั้งกลางวันกลางคืน ตามเส้นทางราช
สีมา ในเวลานั้นเจ้าพญานครราชสีมาไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน ครั้นจะคิดเกณฑ์กําลังพลก็ไม่ทันการณ์
ดังนั้นจึงพากันหนีทิ้งเมือง แล้วนําจดหมายมายังมหานคร(อังครธม) เพื่อทูลถวายพระลําพงราชาให้
ทรงทราบ ครั้นเสนาบดีได้นําจดหมายมากราบบังคมทูลและเมื่อทรงทราบความทั้งหมดแล้ว พระองค์
ทรงตกพระทัยเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะจดหมายมาถึงเวลาเที่ยง ครั้นเวลาบ่ายใกล้พลบค่ํากองทัพเสียม
๑๔

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), จารึกในประเทศไทย, <https://db.sac.or.th/

inscriptions/inscribe/detail/689>, 8 April.2019.

๑๒๐
ก็ยกมาถึงพระนคร กองทัพเสียมเนืองแน่นไปทุกแห่งหนเพียบพร้อมด้วยเครื่องศัสตราวุธต่าง ๆ กัน
และกําลังตระเตรียมตั้งค่ายปักขวากหนาม ณ ที่นั้นอย่างรีบเร่ง๑๕
จากข้อความในพงศาวดารเขมรที่ยกมาทําให้เห็นว่าอีสานใต้เป็นพื้นที่มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร์ อย่างมาก ข้อมูลนี้ได้เชื่อมโยงกับเส้นทาง “ราชมรรคา” ที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ ที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตไปเมื่อ พ.ศ. ๑๗๖๑ ปัจจุบันยังปรากฏให้เป็นอัคคิศาลา (บ้าน
มีไฟ) หรือธรรมศาสลาที่เชื่อมโยงจากนครธมในประเทศกัมพูชามายังอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
มีทั้งหมด ๑๗ แห่ง คือ ในประเทศกัมพูชามี ๙ แห่ง และในประเทศไทยมี ๗ แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้
ได้พบข้อมูลในหนังสือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสานใต้อยู่เล่มหนึ่ง โดย สมทอง เกิดโภค ได้
เขียนและรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พงศาวดาร เมืองสุรินทร์ สังขะ ขุขันธ์ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
เกี่ยว ข้องกับประวัติศาสตร์ในอีสานใต้ดังนี้
แต่เดิมดินแดนทางภาคอีสานของไทยรวมถึงดินแดนของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเรียกว่า
แคว้นเจนละ มีกษัตริย์ปกครองชื่อว่า “พระเจ้าภววรมัน” ต่อมาราว พ.ศ.๑๑๕๓ จิตรเสน ผู้เป็ น
อนุ ช าได้ เ ป็ น กษั ต ริ ย์ เ จนละทรงพระนามว่ า พระเจ้ า มเหนทรวรมั น และมี โ อรสของพระองค์
สืบราชสมบัติต่อมาคือ “พระเจ้าอิศานวรมัน ” สร้างกรุงอิศานปุระ (อยู่ริมแม่น้ําสะตึงแสน) ต่อมา
ระหว่าง พ.ศ ๑๑๘๘ แคว้นเจนละ ( ละว้า) ได้แบ่งการปกครองเป็น ๒ เขตใหญ่ คือเขตเจนละบกและ
เขตเจนละน้ํา เขตเจนละบก คือดินแดนบริเวณทางภาคอีสานของไทยรวมถึงดินแดนประเทศลาว
ทั้งหมด ส่วนเจนละน้ําคือดินแดนของกัมพูชาในปัจจุบัน ต่อมาในราวปี พ.ศ.๑๓๔๕ พระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๒ เป็นกษัตริย์ขอมที่มีกําลังพลเข้มแข็งได้ทําการขับไล่กษัตริย์ไศเลนทร (ละว้า) ปกครองพื้นที่เจน
ละบกและเจนละน้ําออกไป พระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ จึงได้ทําการรวบรวมเจนละบกและเจนละน้ํา รวมถึง
อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรเดียวกัน พระเจ้าวรมันที่ ๒ เป็นกษัตริย์ที่มีความศรัทธาต่อเทวดาสูง
มาก จากอิทธิพลความเชื่อของศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ โดยทําการยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นเทพเจ้ าลง
มาเกิด จึงเรียกว่าลัทธิเทวราชา กษัตริย์คือตัวแทนของเทพเจ้าที่ลงมากําเนิดในโลกมนุษย์ กษัตริย์จึง
สร้างบารมีด้วยการสร้างเทวสถานที่ยิ่งใหญ่ ถวายแด่พระอิศวรผู้สร้างโลกและเชื่อว่าเมื่อสวรรคตแล้ว
วิญญาณจะประทับดูแลที่ปราสาทเป็นคติเทวราชา เชื่อว่ากษัตริย์คือเทพเจ้าอวตารลงมาเกิด ด้วย
ความเชื่อนี้เองที่ทําให้กษัตริย์ขอมทุกพระองค์ เมื่อขึ้นครองราชย์จึงให้ประชาชนของพระองค์ตั้งหน้า
ตั้งตาสร้างปราสาทตลอดรัชกาลของพระองค์ เพื่อเป็นศาสนสถานศูนย์กลางของโลก ขอมได้สร้าง
ปราสาทหลายพื้นที่ ตั้งแต่ดินแดนเจนละน้ําเจนละบก และทวารวดี จนถึงกษัตริย์พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗
ในปี พ.ศ. ๑๗๒๐ ขอมเรืองอํานาจประมาณ ๕๐๐ กว่าปี ก็ได้เสื่อมอํานาจลง๑๖
(๒) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับหลักฐานที่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ได้แก่ โบราณสถาน เช่น อาคาร สถานที่
ปราสาท เป็นต้น โบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป รูปเคารพ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น หลักฐานจาก
๑๕

ปแฏงมหา บุญเรือง คัชมาร์, แปลและเรียบเรียง, พระราชพงศาวดารเขมร ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์
ใบลาน เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สุรินทร์: อาศรมภูมิปัญญา สถาบันราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗-๑๘.
๑๖
สมทอง เกิดโภค, ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร เมืองสุรินทร์ สังขะ ขุขันธ์, (สมุทรปราการ:สํานัก
พิมพ์บ้านเกิดโภค, ม.ป.ป.), หน้า ๑๗-๑๘.

๑๒๑
การบอกเล่าประเภทมุขปาฐะ คือ เรื่องเล่าที่ยังมิได้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทาน
ภาษาพูด คํากลอนสอนใจโบราณ เป็นต้น หลักฐานทางศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
โบราณสถาน หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ไม่ได้มีอายุมากว่า ๑๐๐ ปีขึ้นไป เช่น
อาคาร มีโบสถ์ วิหาร วัง ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดย
หลั กฐานเกี่ย วกับ ประวัติของอสั งหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิล ปะ ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย เป็น
ต้น สําหรับในอีสานใต้มีโบราณสถานสําคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง พินิจ จันทร และคณะ ได้ให้ความเห็นว่า สถานที่แห่งนี้เป็นเมืองโบราณ
ในแบบแผนของสถาปัตยกรรมขอม ชื่อ พิมายมาจากคําว่าวิมาย หรือวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกภาษา
ขอมบนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จุดเด่นของเมืองคือปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบทางศิลปะการสร้าง
บอกว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะ เทวสถานของศาสนา
พราหมณ์ รูปแบบของศิลปะแบบปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งปราสาทนี้ได้ถูกสร้าง
ดัดแปลงมาเป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗๑๗ อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ได้นําเสนอข้อมูลไว้ว่า ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
ในพื้นที่ตําบลตาเปฺก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานสมัยลพบุรีที่ มีความ
งดงาม มีความสําคัญมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุด
ในศาสนาฮินนดู ลัทธิไศวนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็น
ที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วย กลุ่มอาคารบนยอดเขามีการก่อสร้าง
หลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ชื่อ “พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่าภูเขา
อันกว้างใหญ่ โดยคํานี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกอักษรขอมพบที่ปราสาทพนมรุ้ง และยังปรากฏชื่อผู้สร้าง
ปราสาทคือ “นเรนทราทิตย์” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุระผู้เกี่ยวข้องเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมัน
ที่ ๒ ผู้สร้างปราสาทนครวัด ๑๘ ปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อายุตามหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏระบุว่า เมืองต่ําเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปะเขมรโบราณราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่
๑๗ หรือมีอายุการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ปี๑๙ นอกจากนี้อีสานใต้ยังเป็นแหล่งอารยธรรม
โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์แหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกด้วย สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ได้บันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของจัง หวัดสุรินทร์ไว้ว่า เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปีล่วงมาแล้ว จังหวัด
สุรินทร์ พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะตอนปลาย ปัจจุบัน
๑๗

พินิจ จันทร และคณะ, เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซี่ยน เชื่อโยง ๑๐ ประเทศเป็นหนึ่งเดียว,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖), หน้า ๕๕.
๑๘
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง,แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ตําบลตาเปฺก อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์, (รับแผ่นพับเมื่อ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๙
สามารถ ทรัพย์เย็น และดุสิต ทุมมากรณ์ เรียบเรียง,อุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมือง
ต่า, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (นครราชสีมา: โรงพิมพ์โจเซฟ,๒๕๕๗), หน้า ๕๖-๕๗.

๑๒๒
ยังปรากฏให้เห็นชุมชนโบราณมากกว่า ๕๙ แห่ง๒๐ ในตําบลเสมา อําสูงเนิน มีร่องรอยของชุมชน
โบราณในสมัยทวารวดี ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ตัวอย่างของโบราณสถานดังกล่าวมีอายุมากกว่า
๑,๐๐๐ ปีขึ้นไปทั้งสิ้น มีประโยชน์ทั้งในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีด้วย
โบราณวั ต ถุ หมายถึ ง สิ่ ง ของโบราณที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ มี อ ายุ ม ากว่ า ๑๐๐ ปี ขึ้ น ไป เช่ น
พระพุทธรูป รูปเคารพ ศิลาจารึก เหรียญตรา เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน
ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ย วกับประวัติ
ของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี เป็นต้น ในประเทศ
ไทยมีการสํารวจพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์อายุเก่าแก่ที่สุด ๗๐๐,๐๐๐ ปี มาแล้ว โดยพบ
เครื่องมือหินกรวดแม่น้ําที่บ้านดอนมูลและเขาปาหนามเขตจังหวัดลําปาง๒๑ และโบราณวัตถุเก่าแก่อีก
แห่ งคือ สํ ารวจพบภาชนะดิน เผามีมีอายุประมาณ ๕๖๐๐ ปี ที่ ตําบลบ้านเชีย ง อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น สําหรับในอีสานใต้มีโบราณวัตถุสําคัญ คือ สถานที่ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดี
บ้ านปราสาท ตํ าบลธารปราสาท อํ าเภอโนนสู ง จั งหวัด นครราชสี มา ได้จั ดทํ าให้ เป็ นพิ พิธ ภัณ ฑ์
กลางแจ้งเพื่อให้คนได้เข้าไปเที่ยวชม สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งที่สําคัญ
ทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียงซึ่งมีหลุมขุดค้นที่ตกแต่งและเปิดให้ชมทั้งหมด ๓
หลุมด้วยกัน ดังนี้ หลุมขุดค้นที่ ๑) มีโครงกระดูกฝังอยู่ในชั้นดินแต่ละสมัย แต่ละยุคมีลั กษณะการฝัง
ที่ต่างกันไป ยุค ๓,๐๐๐ ปี อยู่ในชั้นดินระดับล่างสุดลึก ๕.๕ เมตร โครงกระดูกจะหันหัวไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ยุค ๒,๕๐๐ ปี หันหัวไปทางทิศตะวันออก ยุค ๒,๐๐๐ ปีหันหัวไปทางทิศใต้ แต่คติ
ในการฝังจะคล้ายกันคือจะนําเครื่องประดับ เช่น กําไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสําริด กําไลสําริด
เครื่องประดับศีรษะทําด้วยสําริดและภาชนะของผู้ตายฝังร่วมไปด้วยกับผู้ตาย ในช่วงสามระยะแรกนี้
เป็นภาชนะดินเผาเคลือบน้ําดินสีแดง แบบลายเชือกทาบ ลักษณะหลักของภาชนะเป็นแบบคอแคบ
ปากบาน แต่บางใบมีทรงสูงเหมือนคนโท บางชิ้นมีลักษณะเป็นทรงกลมสั้น ต่อมาในยุค ๑,๕๐๐ ปี นั้น
ลักษณะภาชนะจะเปลี่ยนเป็นแบบพิมายดํา คือ มีสีดํา ผิวขัดมัน เนื้อหยาบบาง หลุมขุดค้นที่ ๒ในดิน
ชั้นบนพบร่องรอยของศาสนสถานในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖ เรียกกันว่า "กู่ธารปราสาท" และพบ
เศียรพระพุทธรูปในสมัยเดียวกัน ศิลปะทวารวดีแบบท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบรูป ปั้นดินเผาผู้หญิง
ครึ่งตัวเอามือกุมท้องลักษณะคล้ายตั้งครรภ์ และชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับปราสาท หลุมขุดค้นที่ ๓
พบโครงกระดูกในชั้นดินที่ ๕.๕ เมตร เป็นผู้หญิงทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตว่ากระดูกทุกโครงในหลุมนี้
ไม่มีศีรษะ และภาชนะนั้นถูกทุบให้แตกก่อนที่จะนําลงไปฝัง ด้วยกัน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็น
โครงกระดูก ของผู้ห ญิงที่ถูกประหารชีวิตและนํา ศีรษะไปแห่ประจาน และได้พบส่ว นกะโหลกอยู่
รวมกันในอีกที่หนึ่ง ซึ่งห่างจากจุดเดิมเพียง ๕๐๐ เมตร ชาวบ้านปราสาทจะร่วมกันทําบุญอุทิศส่วน

๒๐

หน้า ๗.

๒๑

สํานักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์, (สุรินทร์:โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท,๒๕๕๔),

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุรินทร์, ข้อมูลจากโปสเตอร์, อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์, (สืบค้น
เมื่อ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๒๓
กุศลในวันที่ ๒๑ เมษายน ของทุกปี๒๒ หลักฐานโบราณวัตถุที่สํารวจพบครั้งนี้ทําให้ทราบว่าดินแดน
อีสานใต้นี้ได้มีชุมชนของคนโบราณเกิดขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ปี
หลักฐานจากการบอกเล่าประเภทมุขปาฐะ หมายถึง การบอกเล่าต่อ ๆ กันมา เรื่องเล่าที่
ยังมิได้มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทานพื้นบ้านที่มีอยู่ในบางท้องถิ่น ภาษาพูดของชนบาง
กลุ่มชาติพันธุ์ คํากลอนสอนใจโบราณ เป็นต้น สําหรับในอีสานใต้มีหลักฐานจากการบอกเล่าประเภท
มุขปาฐะ คือ เรื่องเล่าต่อ ๆ กันมา เกี่ยวกับท้าวกําพร้าควายตู้ และเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาเกี่ยวกับพระ
มอเฒ่า ตัวอย่างหลักฐานจากการบอกเล่าประเภทมุขปาฐะจากเรื่องเล่าพระมอเฒ่าเรื่องย่อมีอยู่ว่า
“พระหมอเฒ่าคนสุ ดท้ายของชาวส่ วยหรือกูยมีอาชีพคล้ องช้างปุาได้แต่งงานกับหญิง
ชาวบ้านเดียวกันมีลูกชายหนึ่งคนชื่อ อาหก่อง ในอดีตชาติอาหก่องเคยเกิดเป็นลูกช้างปุา และถูกพระ
มอเฒ่าคล้องเอามาฝึกอย่างหนักจนตรอมใจตาย แล้วกลับชาติมาเกิดเป็นลูกชายของพระมอเฒ่า ทําให้
จําชาติก่อนได้ทุกอย่าง เมื่อเข้าสูวัยหนุ่มก็ได้รับตําแหน่ง “กํารวงปืด” (ครูบาใหญ่) วันหนึ่งพระมอเฒ่า
ได้พาลูกและภรรยาออกไปเรียนรู้การคล้องช้างโดยไม่บอกให้ใครรู้ ตามธรรมเนียมการไปคล้องช้างใน
ปุาห้ามนําภรรยาหรือสตรีไปด้วย และห้ามให้ลูกนั่งบนช้างเชือกเดียวกันกับพ่อ แต่พระมอเฒ่าก็ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามถือว่าได้ทําผิดธรรมเนียมประเพณีอย่างร้ายแรง อาหก่องได้ขอให้พ่อคล้องเอาช้างที่ เป็น
แม่ช้าง เพราะเมื่อคล้องได้แม่ช้างแล้วลูกช้างก็จะติดตามแม่ช้างมาด้วย แต่พ่อ บอกว่าโดยธรรมเนี ยม
การคล้ องช้างนั้ น จะไม่คล้องเอาแม่ช้าง เพราะต้องการให้ แม่ช้างอยู่ในปุาเพื่อ ตกลู กช้างต่อ ๆ ไป
ความเห็นแย้งระหว่างพ่อกับลูกได้เป็นไปอย่างนี้ เมื่อถึงบริเวณดงช้างพระมอเฒ่าได้นําภรรยาพร้อม
ด้วยสัมภาระต่าง ๆ ไปไว้ที่จันรมย์ (ที่พัก) ใกล้ต้นหว้าใหญ่ เพื่อให้ภรรยาเตรียมหุงหาอาหารไว้คอยตน
กับ ลู กชาย จากนั้น พระมอเฒ่าก็เริ่มพิธี เบิกไพร (เปิดปุา) จัดหนังปะกํา วางบนหลังช้าง เตรียมไม้
คันจามและอุปกรณ์ โดยให้ลูกชายนั่งบนท้ายช้างต่อ ขับช้างเข้าสู่ปุาทึบเมื่อเห็นโขลงช้างใหญ่กําลังกิน
อาหารอยู่ จึงขับช้างเข้าใส่ บังเอิญช้างโขลงนั้นมีแม่ช้างในอดีตเคยเป็ นแม่ของอาหก่อง พร้อมพี่น้อง
และเพื่อนช้างอีกมากมาย อาหก่องจึงตะโกนบอกพ่อให้คล้องเอาแม่ช้างหลายครั้งแต่พ่อไม่ทําตาม พ่อ
สนใจแต่ลูกช้างเท่านั้น เมื่อเห็นสภาพของแม่ช้างพยายามปกปูองลูกช้าง จนแม่ช้างเหนื่อยหอบเพราะ
แม่ช้างแก่มากแล้ว จึงตัดสินใจกระโดดขี้หลังแม่ช้างไป แม่ช้างตกใจกลัวจึงวิ่งหนีสุดชีวิตหายเข้าไปใน
ปุาลึก ฝุายช้างต่อเมื่อไม่มีผู้ขับขี่หรือบังคับก็ไม่ใส่ใจที่จะวิ่งไล่กวดโขลงช้างอีกต่อไป เวลานั้นเป็นตอน
เย็นความมืดเริ่มปกคลุมปุา พระมอเฒ่าเสียใจมากและได้พยายามค้นหาอาหก่องท่ามกลางความมืด
แต่ก็ไม่มีวี่แววและเสียงขานตอบ เมื่อดึกมากแล้วพระมอเฒ่าก็ตัดสินใจขึ้นช้างต่อกลับไปหาภรรยา เมื่อ
มาถึงต้น หว้าใหญ่ก็ได้ร้องเรี ยกหาภรรยาแต่ไม่มีเสี ยงตอบรับ เมื่อเดิน หาจนทั่วก็ไม่พบ ด้วยความ
เหนื่อยล้าและความมืดปกคลุมจึงตัดสินใจพักก่อน ถึงรุ่งเช้าจึงตามหาภรรยาอีกครั้ง ในที่แห่งนั้นได้พบ
รอยเลือดและเศษเนื้อกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง และพบแขนข้างหนึ่งของภรรยาอยู่บนพื้น ดิน จึง
เข้าใจว่าเสือได้กัดและกินภรรยาไปแล้ว พระมอเฒ่าทั้งตกใจและเสียใจได้แต่ร่ําไห้จวนจะขาดใจ จึงได้
นําแขนข้างหนึ่งของภรรยาขึ้นหลังช้างตนเองได้นอนนิ่งบนหลังช้างเพื่อให้ช้างพากลับบ้าน เมื่อถึงบ้าน
ชาวบ้านเห็นแขนข้างหนึ่งและอุปกรณ์อื่น ๆ แต่ไม่เห็นภรรยาและลูกชายกลับมาด้วยก็พอคาดเดา
๒๒

แหล่งโบราณคดีบา้ ปราสาท, สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อาเภอโนนสูง
<https://thai.tourismthailand.org อําเภอโนนสูง>, ๖ เม.ย.๖๒.

๑๒๔
เรื่องราวต่าง ๆ ได้ พระมอเฒ่าได้ฝากส่วนแขนภรรยาให้ ชาวบ้านช่วยกันจัดการอย่างเหมาะสม และ
บอกคนที่จะไปคล้องช้างหรือทําอะไรเกี่ยวกับช้างในปุาต่อไปให้ขออาหก่องทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็น
เจ้าของช้างในปุาทั้งหมด ก่อนสิ้นใจพระครูปะกําซึ่งเป็นตําแหน่งรองจากพระมอเฒ่าได้เข้าไปกอดพระ
มอเฒ่าพร้อมกับจับหนังปะกําไว้ไม่ให้ตกลงสู่พื้นดิน เป็นการรับมอบพิธีการคล้องช้างไว้ต่อจากพระมอ
เฒ่า โดยให้สัญญาว่า กับพระมอเฒ่าว่าจะรักษาให้สุจริตและรักษาให้เคร่งครัด แต่ไม่ขอรับตําแหน่ง
เทียบเท่าพระมอเฒ่า จะขอรับเพียงตําแหน่งพระครูปะกําเท่านั้น ดังนั้นปัจจุบัน จะเห็นว่าไม่มีตําแหน่ง
ของพระมอเฒ่า จะมีเพียงก็เพียงแต่ ตําแหน่งครูบาใหญ่หรือกํารวงปืด ซึ่งเป็นตําแหน่งที่รองลงมา
เท่านั้น ต่อมาก็มีการประชุมหารือและตกลงกันในบรรดาหมอช้างว่าจะเอาแขนนางไว้ในบ่ วงบาศทุก
ครั้งที่ทําหนังปะกําจึงเรียกบ่วงบาศว่า “แขนนาง” และกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างทุกครั้งก็จะเรียกหาอา
หก่อง มาจนถึงปัจจุบัน แต่นั้นเป็นต้นมาการคล้องช้างก็มิให้นําภรรยาหรือสตรีติดตามไปด้วย รวมทั้งมิ
ให้มพี ่อกับลูกขี่ช้างเชือกเดียวกันเด็ดขาด ก่อนออกเดินทางไปคล้องช้างทุกคนต้องผ่านการทําพิธีปะซะ
ปะซิเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ เมื่อคล้องช้างเสร็จ แม้จะได้ช้างหรือไม่ก็ตามต้องมาทําพิธีนี้อีกครั้ง ถ้า
ไม่ได้ช้างก็ต้องหาสาเหตุว่าใครทําผิดข้อห้ามหรือข้อปฏิ บัติใดบ้าง ถ้าไม่มีใครยอมรับก็ ถือว่าผู้ที่ทําผิด
ข้ อ ห้ า มจะมี อั น เป็ น ไปเอง ความเชื่ อ เหล่ า นี้ ไ ด้ เ ป็ น ประเพณี ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มาจนถึ ง สมั ย
ปัจจุบัน”๒๓
จากเรื่องเล่านี้พอสรุปให้เป็นข้อคิดได้ว่า ในการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชนหรือการทํางานเป็น
กลุ่มในองค์กรใด ๆ ก็ตาม ทุกคนหรือบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ จะต้องเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ กติกา หรือประเพณีของหมู่คณะอย่างเคร่งครัด มีความสามัคคีกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน คอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนหรือบุคลากรในองค์กรใดขาดการเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ กติกา ประเพณีของหมู่คณะหรือขาดความสามัคคี เอาเปรียบผู้อื่นก็จะก่อให้เกิดผลร้าย
ทั้งกับตนเอง ครอบครัว และองค์กรนั้น ๆ
หลั ก ฐานทางศิ ล ปกรรม หมายถึ ง ผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เป็ น ศิ ล ปะ เช่ น งาน
ประติมากรรมงาน งานจิตรกรรม งานสถาปัตยกรรม งานนาฏศิลป์ งานดุริยางคศิลป์ เป็นต้น สําหรับ
ในอีสานใต้มี หลักฐานทางศิลปกรรมที่เก่าแก่ คือ ภาพเขียนสีถ้ําเขาจันทร์งาม ตั้งอยู่ ภายในวัดเขา
จันทร์งาม บ้านเลิศสวัสดิ์ ตําบลลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การพบภาพเขียนนี้ได้ถูก
เปิ ดเผยขึ้น เมื่อ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยนายไตรรัตน์ หล้ าวงษา นักศึกษาแผนกศิล ปกรรม
วิทยาลัยเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นครราชสีมา ได้เดินทางมาพบภาพเขียนสี แล้วนําไปแจ้งให้ อาจารย์
อุษา โพธิกนิษฐ์ ที่วิทยาลัยเทคนิคในขณะนั้นทราบ และเรื่องราวของแหล่งภาพเขียนสีที่ ถ้ําเขาจันทร์
งามก็ได้ ถูกเผยและนํ าออกเผยแพร่ สู่ ส าธารณชนในเวลาต่ อมา รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูน ย์
มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

๒๓

พระสมุหห์ าญ ปญฺญาธโร, เจ้าอาวาสวัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๑๒๕
ภาพเขียนสีทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๒-๔ เมตร การศึกษาที่ผ่าน
มาของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดแบ่งภาพเขียนสีที่พบเป็น ๑๒ กลุ่มตามตําแหน่งที่
พบ โดยรวมแล้วมีภาพทั้งหมด ๔๔ ภาพ เป็นภาพคน ๓๒ ภาพ ภาพสัตว์ ๕ ภาพ (สุนัข นกหรือไก่
ตะกวด เม่น เสือ) คันธนูและลูกศร ๑ ภาพ และไม่ทราบว่าเป็นภาพชนิดใด ๕ ภาพ เทคนิคการเขียน
ภาพมี ๒ แบบ คือ ภาพเงาทึบและลายเส้นโครงร่างภายนอก ภาพคนส่วนใหญ่มีส่วนน่องโต มีผ้านุ่ง
ไม่สวมเสื้อ ผู้หญิงจะมีหางนกห้อยมาจากกระเบนเหน็บและพู่ประทับบนหัว รายละเอียดของภาพทั้ง
๑๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ เป็นภาพชุดที่เด่นและสําคัญที่สุด อยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ขนาด
๑x๒ เมตร เป็นภาพเขียนแบบเงาทึบ ภาพมี ๒ แถว (บนและล่าง) ลักษณะเป็นรูปกลุ่มคน ๑๔ คน มี
ทั้งเพศชายและหญิง วัยเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งภาพสุนัข ๑ ตัว โดยมีรายละเอียด คือ
แถวบน เป็นภาพคน ๓ คน คนแรกมีเพียงครึ่งซีก ไม่มีหัว คนที่ ๒ ยืนกางแขน มีผ้ากาง
ออกมาจากส่วนเอวทั้ง ๒ ข้าง ชายผ้ามีแฉกเป็นริ้วๆ เป็นภาพที่เขียนด้านตรง แต่หันหน้าเอียงไป
ทางขวา คนที่ ๓ เขียนให้เห็นด้านข้าง หันหน้าไปทางตรงกันข้ามกับคนที่ ๒ ภาพนี้ไม่เต็มรูป ขาดส่วน
คอ ลําตัวบางส่วน และต้นขา
แถวล่ าง เป็ น ขบวนภาพคนเดินเรียงเป็นแถว ภาพแรกของแถวล่ างอยู่ต่ําจากแถวบน
ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เป็นภาพคนยืนถือธนูในท่าทางกําลังยิงธนู โดยลูกธนูถูกยิงออกจากคันธนู
แล้ว ภาพนี้เป็นภาพเขียนให้เห็นด้านข้าง มีเส้นผมอยู่บนหัว นุ่งผ้าห้อยหน้าหลัง ชายผ้าด้านนอกมีแฉก
เป็นริ้วๆ ขาด้านหลังสลับเลื่อนไป ต่อจากภาพนี้เป็นภาพสุนัข หูตั้ง หางเป็นรูปดาบ มีอวัยวะเพศบ่ง
บอกว่าเป็นตัวผู้ ลักษณะตัวผอมยาว ต่ําจากภาพสุนัขลงมาเล็กน้อยเป็นภาพคนนั่งชันเข่า คนที่ ๒ เป็น
ภาพผู้หญิงมีท้องใหญ่ เปลือยอก มีหางคล้ายหางนก ภาพ ๒ คนนี้อยู่ในลักษณะที่กําลังเล่นหรือคุยกัน
คนหนึ่งเป็นผู้ชาย คนหนึ่งเป็นผู้หญิง ภาพถัดไปเป็นภาพคนยืนเท้าเอว นุ่งผ้า ๒ ชิ้นหน้าหลัง แขนขวา
ยกตั้งศอก เป็นภาพเขียนด้านข้าง ห่างจากภาพนี้ไปประมาณ ๒๐ เซนติเมตร เป็นภาพคนยืนหลังค่อม
บนหัวมีเส้นผม นุ่งผ้า ๒ ชิ้นหน้าหลัง ชายผ้าด้านหน้ามีแฉกเป็นริ้วๆ มือขวายื่นออกไปถือสิ่งของคล้าย
ไม้เท้า ข้างหน้าภาพนี้เป็นภาพคนยืนยกแขนทั้ง ๒ ข้าง คล้ายอยู่ในท่ารํา ต้นขาด้านหลังขาดหายไป
ภาพถัดไปเป็นภาพผู้หญิง เห็นด้านข้างในท่าร่ายรํา ข้างหน้าภาพผู้หญิงเป็นภาพคนยืนยื่นแขนออกไป
ข้างหน้า มีผ้าปิดหน้า หลังชายผ้ามีรูปกากบาท ภาพถัดไปเป็นภาพเด็ก ๒ คน อยู่ในท่ารํา คนหนึ่งยก
แขกนทั้ง ๒ ข้างขึ้น อีกคนหนึ่งมือซ้ายเท้าเอว มีขวายกขึ้น นุ่งผ้า ๒ ชิ้นปิดหน้าหลัง ภาพถัดไปเป็น
ภาพสีแดงจางๆ
กลุ่มที่ ๒ อยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออกใกล้กับภาพกลุ่มที่ ๑ แต่อยู่คนละผนังหิน มีภาพ
คนชดเจน ๑ ภาพ เป็นภาพคนผมยาวกําลังวิ่งหรือรํา มองเหลียวหลัง จากเข่าลงไปถึงปลายเท้าขาด
หายไป ผนังด้านนี้มีรองรอยของภาพเขียนสีอยู่แต่ลบเลือนไปหมด เห็นเพียงสีแดงเป็นแถบๆ
กลุ่มที่ ๓ อยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออก เป็นภาพคนกําลังจับสัตว์เลื้อยคาน ลักษณะ
คล้ายสัตว์กิ้งก่า แย้ หรือตะกวด ห่างจากภาพคนเล็กน้อยมีลายเส้นคดไปมา ๓ เส้น
กลุ่มที่ ๔ อยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันออก เป็นภาพคน ๓ คน ไม่มีศีรษะ แสดงท่าทางยืนมี
คนนุ่งผ้าคล้ายกระโปรงสั้นเหนือเข่า ๒ คน

๑๒๖
กลุ่มที่ ๕ อยู่บนผนังหินด้านทิศตะวันตก ภาพคน ๓ คน ยืนขนาบภาพสัตว์คล้ายเม่นหรือ
หมูปุา ใช้เทคนิคเขียนภาพ ๒ แบบ คือ แบบโครงร่างภายนอกและแบบเงาทึบ ภาพสัตว์และคนยืนอยู่
หน้าสัตว์เขียนแบบโครงร่างภายนอก ส่วนภาพเขียนแบบคล้ายคล้ายเงาทึบเป็นภาพคนอยู่ในท่าทาง
กําลังวิ่ง นุ่งผ้าปิดหน้าหลัง ๑ ภาพ
กลุ่มที่ ๖ ภาพคน ๓ คน ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในกลุ่มนี้อยู่ตรงกลาง เป็นภาพคนกางแขน
นุ่งผ้าปิดหน้าหลัง แต่ส่วนตั้งแต่เข่าลงไปขาดหายไป สันนิษฐานว่าเป็นท่าร่ายรํา อีก ๒ คนภาพขาด
หายไป โดยหายไปครึ่งตัว ตั้งแต่หัวถึงกลางตัว ๑ ภาพ และจากสะโพกลงไป ๑ ภาพ
กลุ่มที่ ๗ เป็นภาพสัตว์ภาพเดียว รูปร่างคล้ายสิงโตหรือเสือ ข้างหน้าสัตว์มีสีแดงเป็นจุดๆ
รวม ๕ จุด เกิดจากสีบางส่วนขาดหายไป
กลุ่มที่ ๘ รูปคน ๒ คน แสดงท่ารํา มีเพียงครึ่งตัวด้านบน ส่วนล่างขาดหายไป
กลุ่มที่ ๙ รูปคน ๑ คน ยืนยกแขนส่วนปลายแขนกับขาขาดหายไป ๑ ข้าง ด้านข้างคนมี
ลายเส้นวาดยาวตามแนวตั้ง อาจจะเป็นภาพคนที่ลบเลือนไป
กลุ่มที่ ๑๐ รูปคน ๑ คน ไม่มีศีรษะ อยู่ในลักษณะท่าทางคู้ตัว
กลุ่มที่ ๑๑ มีรูป ๓ รูป อาจเป็นภาพคนทั้ง ๓ รูป แต่ภาพลบเลือนขาดไป
กลุ่มที่ ๑๒ เป็นภาพคนครึ่งตัว แขนข้างขวากางออกจากลําตัว แขนซ้ายเหยียดตรงขนาน
กับพื้นนอกจากนี้ ยังปรากฏแถบสีแดงอีกหลายแถบบนผนังหิน แต่ลบเลือนและไม่ทราบว่าเป็นรูปใด
แน่ชัด สภาพภาพเขียนสีส่วนใหญ่ยัง คงอยู่ในสภาพดี (เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาของกรม
ศิลปากรเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑) แต่ก็มีบางภาพที่เริ่มลบเลือน เช่น ภาพในกลุ่มที่ ๖
บุคคลที่สร้างสรรค์ภาพเขียนสีเขาจันทร์งามนี้ นับเป็นศิลปินที่มีทักษะ สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวลงบนแผ่นหินได้ชัดเจนกว่าแหล่งอื่นๆ ลักษณะทางสังคมคงเป็นหมู่บ้ านเกษตรกรรม ที่มีอายุ
อยู่ในราว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว อยู่รวมกันหลายครอบครัวเป็นชุมชนใหญ่ ภาพเขียนแสดงสรีระที่
สําคัญคือน่องโปุง ซึ่งพบในภาพของหลุ่มหลายแห่งในภาคอีสาน (อาจแสดงถึงความสัมพันธ์กันระหว่าง
ชุมชนในภาคอีสาน) นอกจากนี้ภาพเขียนยังแสดงถึงการแต่งกายและการล่าสัตว์ของคนในสมัย๒๔
นอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานทางศิลปกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกคือที่อุทยานแห่งชาติผา
แต้ม ตําบลห้วยไผ่ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หลักฐานทางศิลปกรรมที่สํารวจพบครั้งนี้ทํา
ให้ทราบว่าดินแดนอีสานใต้ บริเวณเขาจันทร์งามและอุทยานแห่งชาติผาแต้มนี้ ได้เคยมีชุมชนของคน
โบราณอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาแล้วตั้งแต่ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี

๔.๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต้
ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษย์ เกี่ยวกับการกําเนิดและสิ้นสุดของโลก
หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระทําตามความเชื่ อนั้น ๆ และ วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของหมู่
คณะที่แสดงออกทางพฤติกรรม ภาษา และกิจกรรมของสังคม ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของคนในอีสานใต้ จึงหมายถึง ถานที่พักผ่อนหย่อนใจในระยะเวลาสั้น ๆ ที่มีความเชื่อมโยง
๒๔

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีทสี่ ําคัญ, ภาพเขียนสีเขา
จันทร์งาม, < ases/archaeology/archaeology/>, 8 April.2019.

๑๒๗
กับองค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสดาหรือรู ปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศา
สนพิธี องค์ป ระกอบดังกล่ าวทําให้ เกิด ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิล ปวัตถุ รวมไปถึ งประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่ เป็นวิถีชีวิตของคนในอีสานใต้ เพทาย สดทรงศิลป์ ให้ทัศนะว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาจัดแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ ๑) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือเชิงนิเวศ
เช่น ปุา ภูเขา ถ้ํา น้ําตก เป็นต้น ๒) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศาสนวัตถุหรือศาสนบุคลขลังศักดิ์สิทธิ์ เช่น มี
พระพุทธรูปขลังศักดิ์สิทธิ์ มีพระเกจิชื่อดังหรือพระหลวงปูุขลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ๓) แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ศ าสนสถานหรื อ ศาสนวั ต ถุ ส วยงาม เป็ น ต้ น ๒๕ สํ า หรั บ
นักวิชาการ คือ วีระชัย ยศโสธร ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในอี ส านใต้ ว่ า หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ศึ ก ษาทางศาสนาและวั ฒ นธรรมในอี ส านใต้ โดยเริ่ ม จาก
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ซึ่งเน้นเส้นทางค้าขายกันในสมัยโบราณ ๒๖ สถาพร วิชัยรัมย์
ให้ทัศนะว่าเป็นเส้นทางอารยธรรมราชมรรคา หรือเส้นทางอโรคยศาลา ๒๗ ธนพัฒน์ จงมีสุข ให้ทัศนะ
ว่า เป็นเส้นทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ๒๘
สําหรับในงานวิจัยนี้ได้เลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา ๘ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน ๕ จังหวัด
อีสานใต้ประกอบด้วย ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ํา ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัด
เขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และหมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพร
พัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เหตุที่เลือกเอาสถานที่
ดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงมีความสําคัญเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้
๔.๑.๒.๑ จังหวัดนครราชสีมาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมามี ๒ แห่ง ผลของการวิจัยมีดังนี้
๑) อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่
ในเขตบ้ านโนนกุ่ม ติ ดกับ ถนนมิ ตรภาพ ตํา บลมิ ตรภาพ อํา เภอสี คิ้ว จังหวั ดนครราชสี มา แหล่ ง
ท่องเที่ยวแห่งนี้สร้างโดยสรพงษ์ ชาตรี พระเอกหนังในอดีต ดาราภาพยนตร์ และดาราละครโทรทัศน์ที่
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างดี ความเป็นมาของอุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิ
สมเด็จ พระพุฒ าจารย์ (โต พรหมรั งสี) เกิดจาก สรพงษ์ ชาตรี ได้ไปปฏิบัติธรรมกับ พระอาจารย์
เปลี่ยน ปญฺญาทีโป ที่วัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ พรอาจารย์ ได้ให้คําแนะนําให้สรพงษ์ ชาตรี ไป
๒๕

นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์,
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๒๖
วีระชัย ยศโสธร, ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๒๗
สถาพร วิชัยรัมย์, อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๒๘
ธนพัฒน์ จงมีสุข, อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒.

๑๒๘
อธิษฐานขอพรสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่วัดระฆังทุกอย่างที่มีวามกังวลใจก็จะสําเร็จสม
ความปรารถนา สรพงษ์ ชาตรี จึงได้ปฏิบัติตามคําที่พระอาจารย์ท่านแนะนํา และได้มีความต้องการที่
จะสร้างรูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ด้วย จึงได้ไปขอคําปรึกษา พระครูปลัด
นุตร์ รัตนวิชโย ซึ่งขณะนั้นท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด ปลักไม้ลาย ตําบลทุ่งขวาง อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ท่านจึงได้แนะนําให้สร้างรูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์
ใหญ่ที่สุดในโลก ดั้งนั้น สรพงษ์ ชาตรี จึงได้เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีหน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร มี
น้ําหนัก ๖๑ ตัน ค่าก่อสร้าง ๙ ล้านบาทเศษ และได้สร้างมหาวิหารเป็นแบบกูฏาคาร (เรือนยอดเจดีย์
เพื่อประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวายพร้อมทั้งซื้อที่ดินประมาณ ๑๕๐ ไร่ และจัดภูมิทัศน์ส่วนต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม๒๙ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือมีศาสนบุคที่ชาวพุทธทั่วไปให้ความศรัทธา
เลื่อมใสได้แก่รูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ศาสนสถาน
ได้แก่ เรื อนยอดเจดีย์ เป็ น สถานที่ป ระดิษฐ์ ฐ านพระพุท ธรูป ที่มีความงดงาม มีกิจ กรรมการทําบุ ญ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การถวายทาน ตักบาตรกับพระสงฆ์ในวันเสาร์และอาทิตย์ มีการตักบาตร
พระประจําวันเกิด มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวบูชาดอกไม้ธูปเทียนนําไปสักการบูชา สมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย มีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพียงพอไว้รองรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่าง
ๆ เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เข้าชมแต่อย่างใด ดังนั้นแต่ละวันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่
ขาดสายตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.โดยประมาณ
๒) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา คือ ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คําว่า “พิมาย” สมมาตร์ ผลเกิด ได้ให้ทัศนะว่า คํานี้ มาจากคําว่า
“วิมายะ” หรื อ “วิมายปุ ระ” ที่ป รากฏอยู่ในจารึกภาษาสันสกฤตบริเวณกรอบประตูทางเข้าของ
ระเบียงคตด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมายนั้น โดยสมมาตร์ ผลเกิด ได้ยกทัศนะของ ศาสตราจารย์
ดร. เอส เจ มังการัม ( S.J. Mangalam) ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยเดคคัน (Deccan
University) ประเทศอินเดียได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ดินแดนแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้า ๓๐ และ
พินิจ จันทร และคณะ ได้ให้ ทัศนะว่า อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมือง
โบราณในแบบแผนของสถาปัตยกรรมขอม ชื่อ พิมาย มาจากคําว่าวิมาย หรือวิมายปุระที่ปรากฏใน
จารึกบนแผ่นหินตรงขอบประตูระเบียงคตด้านหน้าของปราสาท จุดเด่นของเมืองคือปราสาทหินพิมาย
เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบการสร้างบ่งบอก
ว่า สร้ างขึ้น ในสมัย พระเจ้ าสุ ริย วรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของศาสนา
๒๙

วัดหลวงพ่อโต จังหวัดนครราชสีมา, < https://esan108.com/วัดหลวงพ่อโต-โคราช.html >,

10 May 2018.
๓๐

สมมาตร์ ผลเกิด, ปราสาทพิมาย: เพชรนาเอกแห่งวิมายปุระ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ดวง
กมลพับลิชชิ่ง, ๒๕๕๔), หน้า ๒๖.

๑๒๙
พราหมณ์ รูป แบบของศิล ปะเป็ นแบบปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งปราสาทนี้ได้ถูก
ดัดแปลงมาเป็นศาสนสถานทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ สถานที่บริเวณนี้นอกจากนี้จะ
มีปราสาทหินพิมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ รวมทั้ง
ศิลปะขอมที่น่าสนใจไว้จํานวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมแล้วยังจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง
ด้วย ดังนั้ นแต่ละวันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ขาดสาย
อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมปราสาทพิมาย ชาวไทย บัตรราคา ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา
๑๐๐ บาท เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข ๑ พหลโยธิน และ
ทางหลวงหมายเลข ๒ มิตรภาพ ระยะทาง ๒๕๙ กิโลเมตร ถึงจังหวัดนครราชสีมา เดินทางต่อไปอีกถึง
แยกตลาดแค เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๖ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นจาก
กรุงเทพมหานครถึงอําเภอพิมาย จํานวน ๓๑๙ กิโลเมตร
๔.๑.๒.๒ จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญ ที่เลือกมา
เป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์มี ๒ แห่ง ผลของการวิจัยมีดังนี้
๑) ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขพนมรุ้ง
ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในท้องที่ตําบลตาเปฺก อําเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดบุรีรัมย์ สรเชต วร
คามวิชัย ได้ให้ทัศนะว่า คํานี้เป็นคําเก่าแก่ดั้งเดิม เพราะมีปรากฏในศิลาจารึกที่พบในปราสาทเขาพนม
รุ้งนั้นเอง๓๑ “วนมฺรุงฺ” คําว่า วนมฺ คือ พนม เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ภูขา” คําว่า “รุงฺ” แปลว่า
“ยิ่งใหญ่” หรือ “เด่น” เมื่อรวมกันก็จะได้ความหมายว่า ภูเขาที่ยิ่งใหญ่หรือเด่น และอาจมีความหมาย
ว่า รู โพรง บ่อ หรือถ้ําได้ด้วย ๓๒ และ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้นําเสนอข้อมูลไว้ว่า ปราสาท
พนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในพื้นที่ตําบลตาเปฺก อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ เป็นโบราณสถานสมัยลพบุรีที่มีความงดงาม มีความสํ าคัญมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
สร้ างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิว ะ เทพเจ้าสูงสุ ดในศาสนาฮินนดู ลัทธิไศวนิกาย เขาพนมรุ้งและ
ปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นศูนย์กลาง
จักรวาลอีกด้วย กลุ่มอาคารบนยอดเขามีการก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ชื่อ
“พนมรุ้ง” มาจากภาษาเขมรว่า “วนํรุง” แปลว่าภูเขาอันกว้างใหญ่ โดยคํานี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก
อักษรขอมพบที่ป ราสาทพนมรุ้ ง และยังปรากฏชื่อผู้ ส ร้างปราสาทคือ “นเรนทราทิตย์ ” เชื้อสาย
ราชวงศ์มหิธรปุระผู้เกี่ยวข้องเป็นพระญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ผู้สร้างปราสาทนครวัด๓๓ จารึกนี้
ทําให้ ทราบเรื่ องราวความเป็ น มาของปราสาทพนมรุ้ งได้ อีก ทางหนึ่ง ด้ว ย ดั งนั้น แต่ล ะวัน จึง มี
๓๑

สรเชต วรคามวิชัย, นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม, อดีตประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.
๓๒
สรเชต วรคามวิชัย, ปราสาทหินพนมรุ้ง, (บุรีรัมย์: เรวัตน์การพิมพ์, ๒๕๓๐), หน้า ๑๗.
๓๓
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ตําบลตาเปฺก อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์

๑๓๐
นั กท่องเที่ย วเดิน ทางเข้ามาเยี่ ย มชมในสถานที่ท่องเที่ ยวปราสาทพนมรุ้งแห่ งนี้ ไม่ขาดสาย อัตรา
ค่าธรรมเนียมเข้าชมปราสาทพนมรุ้ง ชาวไทย บัตรราคา ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา ๑๐๐
บาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๒) ปราสาทเมือ งต่ํ า เป็น แหล่ งท่ องเที่ ยวที่มี ชื่อ เสี ยงมากอี กแห่ ง หนึ่ งของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มี
การนําเสนอข้อมูลของปราสาทเมืองต่ําไว้ว่า ปราสาทเมืองต่ํา เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นตามความเชื่อ
ทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจําเมืองหรือ
ประจําชุมชน จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่ามีการตั้งถิ่นถานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็น
ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ห ลายชุ ม ชน เช่ น ชุ ม ชนบ้ า นโคกเมื อ ง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็ น ต้ น
โบราณวัตถุที่ขุดพบได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องถ้วย
ชามเคลือบสีน้ําตาลและเคลือบสีเขียว เป็นจํานวนมาก หลักฐานเหล่านี้แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนที่มีอายุ ใกล้ เคีย งกับ การสร้างปราสาท ซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะขอมแบบคลั ง และแบบปาปวน
กํา หนดอายุ ป ระมาณครึ่ งหลั ง พุท ธศตวรรตที่ ๑๖ หรื อราว ๑,๐๐๐ ปี มาแล้ ว ตํา แหน่ง ที่ตั้ งของ
ปราสาทเมืองต่ํา อยู่บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา ขึ้นสู่ทางเหนือ
ผ่านเทือเขาพนมดงรัก ผ่านกลุ่มปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร์ ผ่านปราสาทเมืองต่ําสู่ปราสาทพนม
รุ้ ง ไปยั ง ปราสาทพิ มาย จั ง หวั ด นครราชสี ม า อาจกล่ า วได้ ว่ าชุ ม ชนโบราณที่ ป ราสาทเมือ งต่ํา มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนโบราณใกล้ เ คี ย ง บนเส้ น ทางอารยธรรมขอมจากเมื อ งพระนคร สู่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ๓๔ ดังนั้นแต่ละวันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ําแห่งนี้ไม่ขาดสาย อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมปราสาทเมืองต่ํา ชาวไทย บัตร
ราคา ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา ๑๐๐ บาท เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐
น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๔.๑.๒.๓ จังหวัดสุรินทร์แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมา
เป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์มี ๒ แห่ง ผลของการวิจัยมีดังนี้
๑) วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในท้องที่ตําบลจรัส
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ความเป็นมาของวัดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยพระอาจารย์
เยื้อน ขนฺติพโล ได้ปรึกษากับพันเอกอนันต์ นอกไทย ว่าพื้นที่ปุาศาลา ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด นี้ทาง
คณะสงฆ์จะขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนา ท่านก็ไม่ขัดข้องและพร้อมที่จะสนับสนุนให้สร้างเป็นวัดที่
ถูกต้อง เนื่องจากจะสงวนพื้นที่ดังกล่าว ไว้เพื่อการปฏิบัติธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมา
พันเอกอนันต์เกิดเจ็บปุวยจึงได้ฝากให้ พลโทเชษฐา ฐานะจาโร (ตําแหน่งในขณะนั้น) ช่วยดูแลและให้
การสนับสนุนต่อ จนได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ปุ าศาลาเป็นที่ปฏิบัติธรรม และตั้งขึ้นเป็นวัดเขาศาลาอตุล
ฐานะจาโร ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีพระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล
เป็นเจ้าอาวาส โดยการสนับสนุนของกองกําลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางวัด
ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่ออนุรักษ์ปุาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
๓๔

บุรีรัมย์

ปราสาทเมืองต่ํา, แผ่นพับแนะนาปราสาทเมืองต่า, ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด

๑๓๑
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนม์พรรษาครบ ๕ รอบ โดยจัดตั้งเป็น
พุทธอุทธยาน บนพื้นที่ ๑๐,๗๙๔ ไร่ ของวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ นอกจากนี้
ทางกองกําลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ ๒ โดยสํานัก ปชด. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ปุา
แห่งนี้ จึงได้ผลักดันให้เกิดเป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
ให้ใช้พื้นที่ในเขตปุาห้วยสําราญ อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการปฏิบัติธรรมและอนุรักษ์ปุาและ
สัตว์ปุาเป็นสมบัติของชาติ โดยมีพื้นที่หลังการตรวจสอบของกรมปุาไม้แล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๕ ไร่
พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดทําโครงการสร้างพุทธอุทยาน เพื่อการอนุรักษ์ปุาไม้และสิ่งแวดล้อม วัดเขาศาลาอตุล
ฐานะจาโร อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเปูาหมายให้เป็นเขตปลูกปุา ฟื้นฟูสภาพปุา และรักษา
ปุ า ให้ ส มบู ร ณ์ เ ป็ น สถานที่ ฝึ ก การปฏิ บั ติ ธ รรม บํ า เพ็ ญ ภาวนาสํ า หรั บ พระภิ ก ษุ สามเณร และ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป และดําเนินการให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ราษฎรช่วย
อนุรักษ์ปุาไม้แหละสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับพื้นที่ปุาวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ซึ่งมีสภาพเป็นปุาดิบแล้ งที่อุดมสมบูรณ์
ประกอบด้วยต้นไม้มีค่าหายากกล้วยไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สมุนไพรนานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุาหลายประเภท เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศและวิจัยพันธุ์
ไม้หายาก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๓๕ และสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้เช่นเดียวกัน สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุ ล ฐานะจาโร ตั้ ง อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ มี ปุ า และภู เ ขาล้ อ มรอบ มี เ นื้ อ ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ ๑๐,๘๖๕ ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสมุนไพรหายาก รวมทั้งสัตว์ปุานานาชนิด เป็น
แหล่ งกํ าเนิ ดต้ น น้ํ า ลํ าธาร มีทั ศนี ยภาพงดงาม สภาพแวดล้ อ มดี เงียบ สงบ ร่ม เย็ น เหมาะกั บ
การศึกษาปฎิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายในวัดแห่งนี้มีพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ มีรอยพระพุทธบาทบนหิน มีรูปหล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีรูปหล่อพระเจจิอาจารย์ที่มี
ชื่อเสียงหลายรูป มีพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกสีทองขนาดใหญ่ มี
หน้าตักกว้าง ๙ เมตร ประดิษฐานบนยอดเขา มองเห็นแต่ไกล ๓๖ บุญขาน โทขันธ์ ได้เขียนเล่าเรื่อง
เกี่ยวกับ วนอุทยานเขาศาลา ผานางคอย และน้ําตกไตรคีรี ว่า สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตําบลจรัส อําเภอ
บัวเชด บริเวณใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชาวนอุทยานเขาศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระนาคปรก มีผานาง
คอยหน้าผาสูง มีบรรยากาศเหมาแก่การชมวิว ทิวเขา ปุาไม้ บริเวณด้านล่างเป็นอ่างเก็บน้ําจรัส ห่าง
ไปไม่ไกลนักมีน้ําตกไตรคีรี เป็นน้ําตกที่อยู่ในลําห้วยรุน เดินทางจากอ่างเก็บน้ําจรัสโดยทางเรือ ๔๕
นาที เดินทางทางเท้าต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงน้ําตกแห่งนี้ หรือหากเดินทางเท้าจากเขาศาลา

๓๕

พระสุวิทย์ กตสาโรและคณะ, ขันติเป็นพลัง ประวัติและพระธรรมเทศนา พระพิศาลศาสนกิจ
(เยือน ขนฺติพโล), (อุดรธานี: ไทยชบ กราฟฟิค เฮ้าส์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙-๔๑.
๓๖
สํานักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์,(สุรินทร์: โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, ๒๕๕๔),
หน้า ๕๕.

๑๓๒
ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ก็ถึงน้ําตกไตรคีรี๓๗ จุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือ มีพระพุทธ
บารมีสยามบุรีพิทักษ์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกขนาดใหญ่ มีศาสนสถานและศาสนวัตถุเป็นพระ
สถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จุดชมวิวผานางคอย รอยพระพุทธบาทจําลอง มีศาสนบุคคลที่ชาว
พุทธทั่วไปให้ความศรัทธาเลื่อมใส คือ รูปหล่อพระสุปฏิบัติ เช่น หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต หลวงปูดุล อตุโ ล
พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) มีจากจุดชมวิวสามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ําบ้านจรัสและทิวเขา
พนมฏองเร็ ก ซึ่งเป็ น แนวเขตชายแดนไทย-กั มพูช า มีกิจกรรมการตักบาตรพระประจําวัน เกิด มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวบูชาดอกไม้ธูปเทียนนําไปสักการบูชา พระพุทธรูปและรูปเคารพอื่น ๆ มีปุาไม้
ตามสองข้างทางสวยงาม มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอไว้รองรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม
ชม เหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากสถานที่ต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง นี้ ไ ม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการเข้ า ชมแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น แต่ ล ะวั น จึ ง มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ขาดสาย เปิดให้เข้าเยี่ยมชมชมได้ทุก
วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๒) วัดปุาอาเจียง (สุสานช้าง) แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์อีก แห่งหนึ่ง คือ หมู่บ้านช้าง โดยมีวัดปุาอาเจียง (สุสานช้าง) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สําคัญ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
สุสานช้างแห่งนี้สร้างขึ้นจากแนวนิดของ พระครูสมุห์หาญ ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดปุาอาเจียง โดยได้
คิดสร้างสุสานช้างวัดปุาอาเจียงแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิดชูเกียรติช้างไทย เป็นที่สําหรับเก็บ
รวบรวมกระดูกช้างที่เสียชีวิตแล้ว จุ ดเริ่มต้นแนวคิดนี้คือ เมื่อได้ เห็นช้างในชุมชนล้มตายลงในที่ใ ดก็
ตามเจ้าของช้างมักฝังซากศพไว้ในที่ตรงนั้นเนื่องจากช้างเป็นสัตว์มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายยาก เมื่อเป็น
เช่นนี้ทําให้เกิดมีหลุมฝังซากศพช้างกระจายอยู่ทั่วไปในอาณาบริเวณของชุมชนหมู่บ้านตากลาง โดย
ข้อเท็จจริงแล้วชุมชนบริเวณที่อยู่รอบ ๆ วัดปุาอาเจียงล้วนเป็นหมู่บ้านช้าง ในวันข้างหน้าหากไม่มีช้าง
เหลืออยู่ สุสานช้างแห่งนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันบอกให้รู้ว่าที่ตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านช้างและอีกประการ
หนึ่งสุลานช้างแห่งนี้ ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนและช้างในชุมชนนี้ได้อีกด้วย ๓๘ และ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สํานักงานจังหวัดสุรินทร์ ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชน
แห่งนี้ไว้ว่า หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ และ ๑๓ บ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นหมู่บ้านชาวกูยเก่าแก่ที่เลี้ยงช้างมานานแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษ ซึ่งได้เลือกพื้น
บริเวณที่ลําน้ําชีมาสบกับลําน้ํามูลซึ่งเป็นปุาดงริม น้ํา กว้างใหญ่ มีอาหารเพียงพอแก่ช้าง การเลี้ยงช้าง
ของชาวกูยไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อการทํางานหนักหรือใช้ชักลากไม้แบบทางภาคเหนือของไทย แต่เลี้ยงช้าง
เหมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ลูกชาวชาวกูยบางคนก็เกิดมาพร้อมกับช้าง ความผูกพันระหว่างคน
กับช้างจึงเป็นเรื่องราวที่แยกกันไม่ออก แม้จะไม่มีการออกไปจับช้างปุาอีกแล้ว แต่ช้างบ้านหลายรุ่นก็
ตกลูกช้างออกมาอย่างสม่ําเสมอ เมื่อลูกช้างโตขึ้นมีอายุประมาณสองปีเจ้าของช้างก็ต้องนํามาฝึกเพื่อ
๓๗

บุญขาน โทขันธ์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตามรอยอารยธรรมไผทสมันเมืองสุรินทร์, (สุรินทร์: โรง
พิมพ์ ส.พันธุ์เพ็ญ, ๒๕๕๒), หน้า ๒๔.
๓๘
พระสมุหห์ าญ ปญฺญาธโร, เจ้าอาวาสวัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูมจังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๑๓๓
รับคําสั่งต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านช้างแห่งนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์คชศึกษาขึ้น มีกิจกรรมการแสดง และการ
ให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลี่ยงช้าง เช่น การคล้องช้าง พิธีเส้นไหว้ผีปะกํา การแสดงความสามารถ
ของช้างแสนรู้ ชมช้างเล่นน้ํา เป็นต้น ภายในหมูบ้านยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเพื่อรวบรวมความ
เป็นมาเกี่ยวกับช้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคล้องช้าง และให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับช้าง ในปี พ.ศ.
๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทํา โครงการ “นําช้างคืนถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้าน
เกิด” โดยการนําช้างเลี้ยงมาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านช้ างมากว่า ๒๐๐ เชือก เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้แก่คนพื้นเมือง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ๓๙ ดังนั้นแต่ละวันจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
มาเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยววัดปุาอาเจียงและศูนย์คชศึกษาไม่ขาดสาย สําหรับวัดปุาอาเจียง(สุสาน
ช้าง) ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมแต่ศูนย์คชศึกษามี อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย
บัตรราคา ๕๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา ๑๐๐ บาท เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐๑๖.๐๐ น. ทุกวัน มีกิจกรรมการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของช้างให้ได้ชมวันละ ๒ รอบ คือ รอบ
เช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และ รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น.
๔.๑.๒.๔ จังหวัดศรีสะเกษแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญ ที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษมี ๑ แห่ง คือ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ผล
ของการวิจัยมีดังนี้ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยประชาชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานระยะแรกนั้น มาจาก อําเภอไพร
บึง จังหวัดศรีสะเกษ การเข้ามาอยู่ครั้งแรกได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ไพรบึงน้อย” ในช่วงเวลานั้นบริเวณนี้
ฝุายรัฐบาลไทยได้มีการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทําให้ราษฎรส่วนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แยกย้ายกัน
ออกไปที่อื่น แต่ยังมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งไม่ยอมย้ ายออกไป ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนจาก
ที่อื่น ๆ ย้ายเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดน เพื่อปูองกันการรุกรานและก่อความไม่สงบของผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ จึงมีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรอยู่อาศัย และตั้งชื่อบ้านให้ใหม่ว่า “ไพรพัฒนา”
โดยมี นายพิน บุญเยี่ยม ผู้ ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น ได้ปรึกษาพระสงฆ์และคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้
จัดตั้งสํานักสงฆ์ไพรพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ หลวงพ่อพุฒ วายาโม ได้มา
จําพรรษาอยู่จึงดําเนินการขอจัดตั้งวัด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดําเนินการจัดตั้งวัดเสร็จเรียบร้อย
พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งหลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาส และได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น
พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนาม “พระครูโกศลสิกขกิจ” และมีการพัฒนาวัดให้เจริญเรื่อยมา เช่น
ก่อสร้างอุโบสถ ศาลาทม กุฏิหลวงปูุสรวง ประตูและปูายชื่อวัด กุฏิเรือนรับรอง มณฑปปราสาทหลวง
ปูุสรวง และศาลาการเปรียญ เป็นต้น สําหรับวัดไพรพัฒนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๓ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครู
โกศลสิ ก ขกิ จ หรื อ หลวงพ่ อ พุ ฒ วายาโม เป็ น เจ้ า อาวาส วั ด ไพรพั ฒ นาได้ ข อประทานพระบ รม
สารี ริ ก ธาตุ จากสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก อั ญ เชิ ญ มา
ประดิษฐานไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวงวัดไพรพัฒนา และเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวง

๓๙

สํานักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์, หน้า ๓๑.

๑๓๔
ปูุสรวง ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนทั่วไป ได้มาเคารพ
กราบไหว้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป๔๐
จุ ด ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ยวให้ เ ดิ น ทางมาเยี่ ยมชมวั ด นี้ คือ ศาสนบุ คคลได้ แ ก่ พระสงฆ์ ใ น
พระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ให้ความเคารพและศรัทธาซึ่งชาวพุทธจังหวัดศรีสะเกษเรียกท่าน
ว่า “หลวงปูุสรวง เทวดาเดินดิน” ชาวพุทธจํานวนมากมีความศรัทธาในคุณงามความดี ความขลัง และ
ศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงปูุ๔๑ ขอนําเอาเรื่องความขลังและศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูุมาเล่าไว้ให้เห็นสักตัวอย่าง
เรื่องนี้ตั้งเชื่อว่า “รอดตายเพราะเหรียญหลวงปูุสรวง” นายสุทธี มายูร อยู่บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๗ ตําบล
ไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ร่วมบําเพ็ญกุศลศพหลวงปูุสรวงที่วัดไพร
พัฒนา ได้รับแจกเหรียญหลวงปูุสรวงรุ่นแรกจากหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าอาวาส แล้วนํามาเก็บติดตัว
ไว้ตลอดเวลา อีกสองปีต่อมาเมื่อ คือ พ.ศ.๒๕๔๖ นายสุทธี มายูร และบุตรชาย ได้ขับรถขนของเก่า
เต็มคันรถจากบ้านเพื่อไปขายในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อมาถึงบ้านโนนสันติสุข ตําบลพระแก้ว อําเภอสังขะ
จั งหวัดสุ ริ น ทร์ มีร ถ ๖ ล้ อ บรรทุ กหนังสื อพิ มพ์วิ่ งชนท้า ยเข้ าอย่างจัง เป็ นให้ รถนายสุ ท ธี มายู ร
กระเด็นตกห่างออกไปจากจุดที่ชนประมาณ ๒๐๐ เมตร ไปกระแทกกับคันดินทําให้รถทั้งคันพั งยับเยิน
เหล็กที่แท่งเหล็กแหลมยาวที่ขนมาแทงจากหลังคาทะลุถึงหน้ารถ แต่นายสุทธี มายูร และบุตรชาย
ปลอดภัย ส่วนรถ ๖ ล้อ คันที่ขับมาชนนั้น พลิกคว่ําหลายตลบ คนขับและผู้ที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บ
สาหัสทั้งสองคน ทันทีที่เจ้าหน้ที่ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุเมื่อเห็นสภาพรถพังยับเยินเกินที่จะซ่อมได้คิดว่า
คนอยู่ในรถคันเล็กที่ถูกชนเสียชีวิตหมด จึงถามชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นว่า “ศพอยู่
ที่ไหน” นายสุทธี มายูร ได้ยินจึงพูดว่า “ผมเป็นคนขับรถเองครับ” ขณะพูดก็ได้ก้มลงหยิบดินโปรยใส่
ศีรษะของบุตรชาย โดยมีเหรียญของหลวงปูุสรวงอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง ตําตรวจถามว่า “แขวนหลวงพ่อ
อะไรจึงได้รอด” นายสุทธี มายูร ตอบว่า แขวนหลวงปูุสรวงรุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของวดไพรพัฒนา
เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ยินแสดงอาการตกตะลึงแล้วพูดว่า “อ้าว หลวงปูุสรวงแสดงฤทธิ์อีแล้ว ” ส่วนความ
เสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทมติชน จํากัด ได้แสดงความรับผิดชอบ โดยการซื้อรถคันใหม่ให้นายสุทธี มายูร
ทุกวันนี้รถที่ใช้ก็ยังติดรูปหลวงปูุสรวง ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากต่อหลวงปูุสรวง ถึงแม้หลวงปูุ
จะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว แต่คุณความดี บารมีของหลวงปูุ ก็ยังปกปักรักษาคุ้มครองดูแลลูกหลาน
ผู้เลื่อมใสศรัทธาตราบเท่านาน๔๒ นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความศรัทธาในหลวงปูุสรวง จุดเด่น
ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือมีศาสนบุคคลที่ชาวพุทธให้ความเลื่อมใสศรัทธา คือ สรีระสังขารหลวงปูุ
สรวงที่บรรจุไว้ในหีบศพแก้ว ตั้งไว้ในมณฑปปราสาทหลวงปูุสรวง มีรูปปั้นของพระสุปฏิบัติจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศและรูปเคารพอื่น ๆ ตั้งเรียงรายอยู่รอบอุโบสถ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสักการบูชา
มีศาสนสถานคือมณฑปปราสาทหลวงปูุสรวง มีกิจกรรมการทําบุญหลากหลายรูปแบบ เช่น การบูชา
วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นภายในวัด การตักบาตรพระประจําวันเกิด มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวบูชาดอกไม้
๔๐

วัดไพรพัฒนา, < https://sites.google.com/site/priputtana/prawati-wad-phir-phathna >,
31 October 2018.
๔๑
พระมนตรี นราธิโป เลขานุการเจ้าคณะอําเภอภูสงิ ห์ และนายสมยศ พันธ์มา กรรมการมูลนิธิหลวงปูุ
สรวง, วัดไพรพัฒนา หมู่ ๑๐ ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
๔๒
มูลนิธิหลวงปูสุ รวง วัดไพรพัฒนาราม , ๑๐ ปี ๑๐ ดี ใต้ร่มบารมีหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน
ครบรอบ ๑ ทศวรรษ แห่งการละสังขาร ๘ กันยายน ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ม.ป.ท.: ๒๕๕๙), หน้า ๔๗-๔๙.

๑๓๕
ธูปเทียนนําไปสักการบูชาสรีระสังขารหลวงปูุสรวง ภายในวัด มีการจัดภูมิทัศน์สวยงาม มี รถไฟฟูา
ให้บริการขนรับส่งนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไปและกลับจากจุดจอดรถกับวัดไพรวัฒนา มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอไว้รองรับสําหรับนั กท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม กิจกรรมการท่องเที่ยว
เหล่านี้เป็น สิ่งดึงดูดให้นั กท่องเที่ย วจากสถานที่ต่าง ๆ เข้ามาเยี่ยมชมในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง นี้ ไ ม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการเข้ า ชมแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น แต่ ล ะวั น จึ ง มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.โดยประมาณ
๔.๑.๒.๕ จั งหวัดอุบลราชธานี แหล่ งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม
สําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีมี ๑ แห่ง คือ วัดสิรินธรวนารามภู
พร้าว ผลของการวิจัยมีดังนี้ วัดสิรินธรวนารามภูพร้ าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี คนทั่วไปมักเรียกว่าวัดเรืองแสง เนื่องจากเมื่อก่อนในบริเวณของภูเขาซึ่งเป็น
สถานที่สร้างวัดนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมบูรณ์ และมีหินที่มีลักษณะแปลกไปจากภูเขาลูกอื่น ๆ คือ
มีหินคล้ายลูกมะพร้าวเต็ม ไปหมด เมื่อทุบหินดูจะเห็นภายในก้อนหินมีฝุนเม็ดเล็ก ๆ ใสแวววาวระยับ
คล้ายเพชรและพลอย ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ บางคนนําเอาก้อนหินนี้ใช้รักษาโรค
เพราะเชื่อว่าเป็นมะพร้าวฤษีทําไว้ จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ภูพร้าว” วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เมื่อ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปบริเวณวัดตรงยอดเขาจะพบกับอุโบสถสีทองตั้งโดดเด่นอย่างสง่างาม ความเป็นมา
ของวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เริ่มขึ้นเมื่อพระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ เป็นพระสงฆ์ทางฝั่งประเทศ
ลาวได้ธุดงค์เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฝั่งประเทศไทย ได้มาพักปักกลดอยู่ในภูพร้าวแห่งนี้ ในราว
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๖ ท่านได้ขอบิณฑบาตสถานที่แห่งนี้จากหน่วยงานทางทหารและนายอําเภอ
พิบู ล มัง สาหารในขณะนั้ น และขณะเดี ยวกัน ในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๔ หน่ว ยงานทางทหาร
ร่วมกับหน่าวยงานราชฝุายพลเรือนก็ได้มีการสํารวจสถานที่ใกล้กับภูพร้าวแห่งนี้เพื่อสร้ างสิรินธร เมื่อ
ทางการอนุญาตให้สร้างวัดนี้จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดสิรินธรวนาราม” ในระยะเริ่มแรก พระอาจารย์บุญมาก
ฐิติปญฺโญ ได้นําพาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสร้างศาลาหลังเล็ก ๆ ขึ้นมาหนึ่งหลังพอเป็นที่พักและเป็นที่
รองรับญาติโยมที่มาทําบุญ ปัจจุบันศาลาหลังดังกล่าวผุพั งไปหมดแล้ว ต่อมาจึงได้สร้างศาลาหลังใหม่
แทนหลังเดิม ซึ่งศาลาหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้มีความงดงามเด่นสง่าเมื่อนักท่องขึ้นไปก็จะเห็นศาลาหลัง
ใหม่อยู่บนยอดเขาภูพร้าวแห่งนี้ ขณะที่ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ ได้เข้ามาปฏิบัติกรรมฐานใน
สถานที่นี้ได้เคยได้ปรารภกับลูกศิ ษย์ของท่านว่า “เธอคอยดูต่อไปในอนาคต จะมีผู้ใจบุญมาบําเพ็ญ
บารมีของเขาให้เต็มบริบูรณ์ เขาจะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้รุ่งเรือง จะมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
จํานวนมาก มาในสถานที่แห่งนี้ ปราชญ์ บัณฑิตจะแวะมาพักอาศัยมิได้ขาด”๔๓
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ ยมชมวัดนี้ คือ การได้ชมภาพเรืองแสงสีเขียวของ
ต้นกัลปพฤกษ์ซึ่งเป็นจิตรกรรมอยู่กับผนังด้านหลังอุโบสถ ช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการมาชมและ
ถ่ายภาพ คือ ตั้งแต่ เวลา ๐๖.๐๐-๑๙.๓๐ น. แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียง
เล็กน้อย ไม่เห็นเป็นสีเขียวชัดเจนเท่ากั บภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ นอกจากความมหัศจรรย์ของ
อุโบสถแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีบริเวณด้านหลังอุโบสถเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ฝั่งประเทศลาวและมองเห็นด่าน
สากลช่องเม็กรวมทั้งอ่างเก็บน้ําที่อยู่บริเวณเชิงเขาคล้ายกับทะเลสาป โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์
๔๓

ประวัติวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว,< http://teerapat0.blogspot.com>, 2 November 2018.

๑๓๖
ตกดินจะเห็นพระอาทิตย์ดวงโตซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก สําหรับต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงเป็น
การออกแบบของช่างคุณากร ปริญญาปุณโณ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากต้นไม้แห่งชีวิต ในภาพยนตร์
เรื่องอวตาร โดยใช้สารเรืองแสงรอบต้น ตัวอุโบสถมีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองประเทศลาว เสาแต่ละ
ต้นลงลวดลายด้วยมือ โดยรอบนอกเป็นลายดอกบัวและสัตว์ทั้งหลายตามคติบัวสี่เหล่า ทางเข้าเป็นต้น
สาละ หัวใจหลักเป็นการนําเสนองานพุทธศิลป์ที่เกิดจากความสงบ ความเพียร และความอดทน งาน
แต่ละชิ้นต้องคิดจากความคิดอันวิจิตรและขบคิดมาก่อนทั้งสิ้น ตรงกลางของอุโบสถ เป็นที่ตั้งของพระ
ประธานคล้ายกับพระพุทธชินราชในจังหวัดพิษณุโลก แต่มีการนําส่วนรัศมีออกไป ทําฉากหลังเป็นต้น
โพธิ์๔๔ เมื่อ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปแรกที่เป็นผู้สร้างวั ดแห่งนี้ ท่านได้เดินทาง
กลับไปยังบ้านเกิดที่ประเทศลาว ทิ้งให้วัดแห่งนี้ร้างอยู่หลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระครูกมล
ลูกศิษย์ของท่านได้ค้นพบวัดอีกครั้งและบูรณะให้กลับมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ดังเดิม ภายหลัง
จากพระครูกมลละสังขารไปในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พระครูปัญญาก็เข้ามารับตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดและ
สานต่องานสร้างวัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้ ต่อมา๔๕ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่ งนี้ปัจจุบัน มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปในอุโบสถ รูปปั้นของพระสุปฏิบัติต่าง ๆ ชม
ศาลาและพระอุโบสถ ชมวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงาม มีสาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สะดวก ปลอดภัย
และเพียงพอ ภายในวัดไม่มีสถานที่จําหน่ายสินค้าใด ๆ แต่มีน้ําดื่มเป็นแก้ วพลาสติกใส่ไว้ในถังน้ําแข็ง
ขนาดใหญ่ไว้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด ๆ ในวัดไม่มีการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้
นักท่องเที่ยวร่วมทําบุญ มีเพียงตู้รับบริจาคตั้งไว้เท่านั้น หากนักท่องเที่ยวมีศรัทธาจะถวายสังฆทาน
หรือทําบุญกับพระสงฆ์ก็แจ้งความประสงค์กับญาติโยมที่เป็นจิตอาสาของวัดเพื่อนิมนต์พระสงฆ์ออกมา
รับสิ่งของที่ญาติโยมนํามาทําบุญกับทางวัด วัดเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง นี้ ไ ม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการเข้ า ชมแต่ อ ย่ า งใด ดั ง นั้ น แต่ ล ะวั น จึ ง มี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสายและมีจํานวนมาก

๔.๒ เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
ประเด็น เกี่ย วกับ เส้ น ทางการท่ องเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรมอี ส านใต้ ได้ม าจาก
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ๓ แบบ คือ ๑) แบบบันทึกเอกสาร ๒) แบบบันทึกการสังเกต
และ ๓) แบบสัมภาษณ์ชุดที่ ๒ ที่ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โดยเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของ
แหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสิ่งแวดล้อม มี ความเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสน
พิธี กรรมทางศาสนาต่าง ๆ ในสถานที่เป็นแหล่ งท่ องเที่ยวในอีส านใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวั ด
นครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิ
มายหรื ออุท ยานประวัติ ศาสตร์ พิม าย ๒) จั งหวัด บุรีรัม ย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุ ทยาน
๔๔

พระพงษ์พันธ์ กัลยาณธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว หมู่ ๖ ตําบลช่องเม็ก อําเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณ์ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒.
๔๕
ประวัติวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว,< http://teerapat0.blogspot.com >, 2 November 2018.

๑๓๗
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ํา ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร และ วัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุ
สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังต่อไปนี้

๔.๒.๑ จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนใน
การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ๒ แห่ง ดังนี้

ภาพที่ ๔.๑ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา มีจุดท่องเที่ยวอุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพิมายอยู่ด้วย๔๖

๔.๒.๑.๑ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่
ในเขตบ้านโนนกุ่ม ติดกับถนนมิตรภาพ ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลของการ
วิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น
คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ในแต่ละ
ประเด็นมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

๔๖

ภาพจาก, < https://sites.google.com/site/khorachmeuxngyamo/haelng-thxngtheiyw/phaenthi >, 11 April 2019.

๑๓๘
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มี
ดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง
ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่
ติดกับถนนมิตรภาพซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ในพื้นที่ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นทางหลวง ระยะทางห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร หาก
เดินทางมาจากตัวเมืองนครราชสีมาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ทางขวาของถนน หรือหากเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ทางซ้ายของถนน เมื่อถึงแหล่งท่องเที่ยวจะมองเห็น ตําหนัก
วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้เด่นชัดเมื่อมาถึงก็เลี้ยวรถเข้าไปบริเวณลานจอดรถได้
เลยหรือหากในรถมีผู้สูงอายุ หรือคนพิการเดินทางมาด้วยก็สามารถเดินทางไปจอดส่งที่หน้าวิหารแล้ว
ค่ อ ยกลั บ ออกมาหาที่ จ อดรถบริ เ วณลานจอดรถในภายหลั ง ก็ ไ ด้ ที่ พั ก แรม มี ที่ พั ก แรมสํ า หรั บ
นักท่องเที่ยวในช่วงวันเวลาปกติพอเพียงเนื่องจากอยู่ใกล้ อําเภอสีคิ้ว อําเภอปากช่อง อําเภอสู งเนิน
และอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วได้มีไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
(๒) ด้านสิ่ งปลู กสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สังเกตได้พบว่าด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ ตําหนัก
วิหารหลวงพ่อโต พรหมรังสี เป็นจุดเด่นที่สําคัญของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือภายในตําหนักมีการ
ประฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
สักการะอธิฐานขอพรด้วย วิหารพระพุทธชินราช ข้างในประดิษฐานพระพุทธชินราชให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาสักการะขอพร วิหารกองอํานวยการ เป็นสถานที่ให้บริการดอกไม้ธูปเทียน วัตถุมงคล และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ โรงอาหารหรือโรงทาน อยู่ใกล้กับลานจอด
รถมีอาหารให้นักท่องเที่ยวรับประทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้านกาแฟหลวงปูุ ภายในร้านมีทั้งกาแฟ เบ
เกอรี่ ไอศครีม และขนมต่าง ๆ จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมีที่นั่งให้ดื่มกาแฟและทางของว่างอย่าง
สะดวกสบาย ภายในร้านกาแฟมีการติดภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ สรพงษ์ ชาตรี เคยแสดงมาแล้วบาง
เรื่องไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย ร้านสะดวกซื้อ จําหน่ายของสําหรับอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้นักท่อง
เทีย ว ห้องน้ําหรื อห้ องสุขา มีไว้บริ การตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่ใกล้กับวิหาร โรงอาหารหรือโรงทาน มี
นักงานดูแลรักษาความสะอาดตลอดวันที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม สนามเด็กเล่น ไว้บริการ
สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือที่เดินทางมาเป็นครอบครัว สถานที่ปลูกสร้างต่าง ๆ ได้มีการออกแบบ
ด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามอย่างลงตัว เป็นต้น
(๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้ อม ด้านหน้าบริเวณลานจอดรถมี
สวนหย่ อมเล็ ก ๆ มีก ารสร้างภูมิสถาปัตยกรรมเป็น น้ําตกขนาดเล็ก มีการปลู กต้นไม้และไม้ดอกที่
สวยงาม มีการสร้ างสระน้ํารู ปโค้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในพื้นที่แหล่ งท่องเที่ยว เช่น บริเวณ
ระหว่างกองอํานวยการไปยังตําหนักวิหารหลวงพ่อโต พรหมรังสี มีน้ําล้อมรอบ มีการสร้างสะพานเป็น
ทางเดินข้ามน้ําระหว่างกองอํานวยการไปยังตําหนักวิหารหลวงพ่อโต วิหารพระพุทธชินราช เป็นต้น

๑๓๙
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ที่เข้า
มาชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สําคัญดังต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับองค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทําบุญ
ด้ว ยอามิส บู ช าด้ว ยการเคารพในศาสดาได้แก่พระสัมมาสั มพุทธเจ้า ที่มีสัญลั กษณ์เป็นตัวแทนคือ
พระพุ ท ธรู ป ที่ป ระดิ ษ ฐานไว้ ต ามสถานที่ ต่ า ง ๆ ของแหล่ ง ท่อ งเที่ ย ว มีพ ระพุ ท ธชิ นราช เป็ น ต้ น
กิจกรรมนี้มีนักท่องเที่ยวร่วมกราบไหว้พระพุทธรูปจํานวนมาก ด้านศาสนธรรม มีนักท่องเที่ยวบางคน
เมื่อสักการบูชาพระพุทธรูปและรูปเหมือนพระสุปฏิบัติแล้วได้สวดมนต์และนั่งสมาธิ พฤติกรรมใน
ลักษณะนี้ถือเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ด้านศาสนบุคล มีพระสงฆ์ร่วมกิจกรรมและมีรูป
เหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ ซึ่งเป็นศาสนบุคคลสําคัญมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เป็นต้น ให้
นักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา ด้านศาสนสถาน มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ความสวยงาม เช่น
ตําหนักวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วิหารพระพุทธชินราช ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้ําตก
ขนาดเล็ก การปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และการสร้างสระน้ํารูปโค้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นต้น ด้านศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ
หลากหลาย เช่น กิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ตักบาตรพระ
ประจําวันเกิด เคาะระฆังตามเส้นทางเดินชมแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหยอดเหรียญให้อาหารปลา และ
กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น กิ จ กรรมที่ จั ด ไว้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมานี้ถือว่ามีความเชื่อโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะ
อย่างนี้ถือเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา เป็นต้น
(๒) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม มี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
เชื่อมโยงกับ ประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น ตําหนัก
วิหารหลวงพ่อโต พรหมรังสี วิหารพระพุทธชินราช มีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
องค์ใหญ่ที่สุดในโลกไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะอธิฐานขอพรด้วย มีสิ่งปลูกสร้างไว้อํานวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น ต่าง ๆ วิหารกองอํานวยการ โรงอาหารหรือโรงทาน ร้านกาแฟหลวงปูุ
ร้านสะดวกซื้อ ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้ําตกขนาดเล็กการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามเด็กเล่น
และห้องน้ํ าหรื อห้ องสุขา เป็ น ต้น ด้านคติธ รรม วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดําเนินชีวิต ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวร่วมเสียสละทําบุญกับทางมูลนิธิ มีการให้ข้อคิดคติธรรมเรื่องความขยัน
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ให้กับนักท่องเที่ยวนําไปปฏิบัติในชีวิ ตประจําวัน เป็นต้น ด้านเนติ
ธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ประเพณีดีงามต่าง ๆ ทางมูลนิธิสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) ได้มีปูายประกาศที่เป็นคําเชิญชวน คําแนะนํา ข้อห้าม และข้ออนุญาต ต่าง ๆ
เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ อํานวยความสะดวกและปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้าน
สหธรรม วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสั งคม มารยาทในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ ทางกองอํานวยการของมูลทางมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) มีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องในสถานที่

๑๔๐
ท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี เป็น
ต้น ตัวอย่างของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวศาสนสถาน เช่น การสวมและถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปใน
สถานที่ต่าง ๆ การทิ้งเศษอาหาร ขยะ และของไม่ใช้แล้วอื่น ๆ ควรทิ้งลงในสถานที่ซึ่งทางมูลนิธิจัดไว้
ให้เท่านั้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวนี้มีความเชื่อ มโยงกับประเภทของวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
๔.๒.๑.๒ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนคราชสีมา ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒)
ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มี
ดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง
ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ตัว อําเภอพิมาย มีทางหลวงแผ่ น ดินหลายสายตัดผ่ านตัว อําเภอพิมาย ระยะทางห่ างจากตัว เมือง
นครราชสีมา ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เมื่อมาถึงก็เลี้ยวรถเข้าไปบริเวณลานจอดรถและซื้อตั๋วเข้าไป
เที่ยวเยี่ย มชมปราสาทพิมายได้เลย ที่พักแรม มีที่พักแรมสํ าหรับนักท่องเที่ยวในช่ว งวันเวลาปกติ
นอกจากเทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยู่ในตัวอําเภอพิมาย และระยะทางจากอําเภอพิมายไปยังตัวเมือง
นครราชสีมา ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร หรือระยะจากอําเภอพิ มายไปยังตัวเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ ๙๓
กิโ ลเมตร สาธารณูป โภคพื้น ฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว มีไว้สํ าหรับ บริการนั กท่องเที่ยวอย่าง
สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย เป็นต้น
(๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสิ่งปลูกสร้างขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวม
ข้อ มูล โดยการสั ง เกตได้ พ บว่ า ด้า นสิ่ ง ปลู ก สร้ างที่ มีค วามจํา เป็น สํ า หรับ ให้ บ ริก ารนั ก ท่อ งเที่ ยว มี
ดังต่อไปนี้ สถานที่จําหน่ายตัวเข้าชมปราสาท อยู่ด้านซ้ายมือติดกับประตูทางเดินเข้าปราสาท ค่าธรรม
การเข้าชมชาวไทยคนละ ๒๐ บาท ชาวงต่างประเทศคนละ ๑๐๐ บาท อาคารอํานวยการอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พิมาย อยู่ ด้านขวามือของทางเดินเข้าปราสาทเป็นส่ว นงานบริหารจัดการดูแลและ
อํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พิ
มาย ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อยู่ด้านขวามือของทางเดินเข้าปราสาทเป็นสถานที่ให้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ห้องน้ําหรือห้องสุขา อยู่ด้านขวามือของทางเดิน
เข้าปราสาทสําหรับบริการให้กับนักท่องเที่ยวมีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย สําหรับสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่สําคัญมีอย่างน้อย ๑๒ ประการดังนี้
พลับพลาเปลื้องเครื่อง ตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคาร
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๕.๑๐ เมตร จากการขุดแต่งบริเวณนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑
พบกระเบื้องมุงหลังคาจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบรูปเคารพ เครื่องประดับ และเหรียญสําริดจํานวน
หนึ่งภายในอาคาร จึงเป็นเหตุให้เรียกว่า “คลังเงิน” อยู่ระยะหนึ่ง จากตําแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคง

๑๔๑
เป็นที่พักเตรียมพระองค์สําหรับกษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่าง ๆ
สะพานนาคราช ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้สร้างด้วยหินทราย มีผัง
เป็นรูปกากบาท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๑.๗๐ ม. ยกพื้นสูง ราวสะพานทําเป็นตั วนาค ที่ปลายราว
สะพานทําเป็นรูปนาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาค ๗ เศียร สะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดิน
ทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาล เชื่อว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลก
มนุษย์กับโลกสวรรค์ คตินีถือสืบกันมาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน
ซุ้มประตูและกําแพงแก้ว ซุ้มประตูหรือโคปุระตั้ งอยู่กึ่งกลางของแนวกําแพงแก้ว อยู่ ใน
แนวตรงกันหมดทั้ง ๔ ด้าน คือ ทิศเหนือ-ใต้ อยู่ตรงกึ่งกลางของกําแพง ทิศตะวันออก-ตะวันตกค่อน
ไปทางเหนือเล็กน้อย ผังโดยรอบของซุ้มประตูจะมีลักษณะเป็นรูปกากบาท จากกําแพงแก้ วเข้ามาด้าน
ในเชื่อกันว่าเป็นดินแดนของโลกสวรรค์ อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า
ชาลาทางเดิน เป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินทราย เชื่อมต่อระหว่างซุ้มประตูด้านทิศใต้ของ
ระเบียงคดที่ล้อมรอบปราสาทประธาน โดยทําทางเดินยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตร แบ่งเป็น ๓ ช่อง
ทางเดิน ผังทําเป็นรูปกากบาท จากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาจํานวนมาก
สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นระเบียงโปร่ง หลังคามุงกระเบื้อง รองรับด้วยเสาไม้
บรรณาลัย ตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอก ระหว่างกําแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคด ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นอาคาร ๒ หลัง ขนาดเดียวกัน ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง ก่อด้วยหินทราย
กั้น เป็ น ห้ องยาวตลอดแนว พบร่ องรอยหลุ มเสารูปสี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส เดิมคงเป็ นหลั ง คาเครื่องไม้มุ ง
กระเบื้อง เชื่อกันว่าบรรณาลัยคือสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา
สระน้ํา ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง ๔ ทิศ ของลานกําแพงปราสาทชั้นนอก ภายในสระพบว่ามีการนํา
วัสดุจากชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เช่น เสาประดับกรอบประตู นํามาวางเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เดิม
บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดต่าง ๆ ซึ่งได้ย้ายไปตั้งใหม่นอกปราสาทแล้ว เช่น วัดสระเพลง วัดพระ
ปรางค์ใหญ่ วัดโบสถ์ และวัดพระปรางค์น้อย สระเหล่ านี้คงขุดขึ้นเพื่อประโยชน์ของวัดในการใช้
อุปโภคบริโภค ในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย อย่างไรก็ตามจากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๘ พบหลั กฐานว่า สระน้ํ าที่มุ มด้า นทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ น่ าจะสร้า งร่ว มสมัย กับปราสาท
ประธาน
ซุ้ม ประตู และระเบี ย งคด เป็ น อาคารก่ อด้ ว ยหิ น ทรายยกพื้น สู ง อยู่ล้ อ มรอบปราสาท
ประธาน ระเบียงคดมีลักษณะคล้ายกําแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน โดยมีตําแหน่งที่ตั้งตรงกับแนวของประตู
เมือง และประตูทางเข้าปราสาทประธาน ปรากฏหลักฐานสําคัญที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้ บริเวณกรอบ
ประตูพบจารึกภาษาเขมร อักษรขอมโบราณ ระบุศั กราชตรงกับ พ.ศ. ๑๖๕๑-๑๖๕๕ กล่าวถึงการ
สร้างรูปเคารพ การสร้างเมือง ตลอดจนปรากฏพระนามของขุนนางชั้นสูง และพระนามมหากษัตริย์คือ
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๑
ปราสาทประธาน เป็นส่วนสําคัญที่สุดของปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทองค์ใหญ่ สร้าง
ขึ้นราวพุทธศรรตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งแตกต่างจาก
ศาสนสถานแบบขอมในที่อื่น ๆ ซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทประธานประกอบด้วย
ส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ มณฑป และ เรือนธาตุ มีการจําหลักลวดลายประดับตามส่วนต่าง ๆ เช่น หน้า

๑๔๒
บัน ทับหลัง มักจําหลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์และเรื่องราวทางพุทธศาสนา ยกเว้นทางด้านทิศใต้
จําหลักเป็นภาพศิวนาฏราชภายในเรือนธาตุเป็นส่วนสําคัญที่สุดเรียกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก พื้นห้องตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ํามนต์ต่อลอด
ผ่านพื้นห้องออกไปทางด้านนอก เรียกว่า ท่อโสมสูตร
พลับพลา ภายในลานชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน มีฐานอาคารก่อด้วย
หินทราย ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ขนาด ๘.๑๔ เมตร ยกพื้นสูง ๐.๗๐ เมตร เว้นช่องว่างตรงกลาง
เป็นช่องสี่เหลี่ยม มีหลุมขนาดใหญ่ที่ขอบฐานด้านทิศเหนือและทิศใต้ ด้านที่หันหน้าเข้าสู่ปราสาท
ประธานทําเป็นมุขยื่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้คงใช้ประโยชน์ในพิธีกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ปรางค์หินแดง สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางค์
ประธาน มีมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ทิศ เหนือกรอบประตูทางเข้าด้า นทิศเหนือ มีทับหลังหินทรายจําหลัก
ภาพเล่าเรื่องมหากาพย์มหาภารตะตอนอรชุนล่าหมูปุา ส่วนกรอบประตูด้านอื่นคงเหลือร่องรอยเฉพาะ
เสาประดับกรอบประตูศิลปะแบบเขมรประดับอยู่
ปรางค์พรหมทัต ลักษณะของปรางค์องค์นี้ สร้างด้วยศิลาแลงตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาท
ประธานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประตูทําเป็นมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ทิศ
ภายในองค์ปรางค์พบประติมากรรมสําคัญ ๒ ชิ้น คือ ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่อยู่ในท่า
นั่งขัดสมาธิ สลักด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นรูปจําลองของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ชาวบ้านเรียกว่า
ท้าวพรหมทัต ส่วนอีกรูปเป็นรูปสตรีนั่งคุกเข่าสลักด้วยหินทราย ส่วนศีรษะและแขนหักหายไป เชื่อกัน
ว่า เป็ น รู ป ของพระนางชัย ราขเทวี มเหสี ชาวบ้ านเรี ยกตามนิ ย ายพื้ น บ้ านว่ า นางอรพิ ม ปั จ จุ บั น
ประติมากรรมทั้ง ๒ ชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
หอพราหมณ์ เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางค์หิน
แดง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ค้นพบศิวลึงค์ สลักด้วยหินทรายจํานวน ๗ ชิ้นอยู่ภายในหอพราหมณ์ เชื่อ
กันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ แต่จากรูปแบบและตําแหน่งที่ตั้ง
เดิมคงเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยมากกว่า๔๗
นอกจากปราสาทพิมาย ซึ่ง เป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่และสํ าคัญแห่ งหนึ่งที่พบใน
ประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๘ เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายแล้ว ภายในกําแพงเมืองยังประกอบด้วยโบราณสถาน
สําคัญอีกหลายแห่งดังนี้
กําแพงเมือง/ประตูเมือง กําแพงเมืองทําเป็นแนวคันดินสูง แผนผังรูปสี่เหลี่ยม ก่อซุ้มด้วย
ศิล าแลงและหิ น ทราย ด้ านละ ๑ ประตู ปัจจุบัน เหลื ออยู่เพียง ๓ ด้าน คือ ด้านทิศเหนือมีชื่อว่ า
“ประตูผี” ด้านทิศใต้มีชื่อว่า “ประตูชัย” ด้านทิศตะวันตกมีชื่อว่า “ประตูหิน” จากการขุดแต่งประตู
เมืองด้านทิศใต้ โดยหน่ ว ยศิล ปากรที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ พบโบราณวัตถุที่สํ าคัญ คือ เศียรพระ
โพธิ สั ต ว์ อ วกิ เ ตศวรทํ า จากหิ น ทรายและประติ ม ากรรมรู ป นางปรั ช ญาปารมิ ต าทํ า จากสํ า ริ ด
๔๗

April 2019.

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, <https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย>, 15

๑๔๓
ประติมากรรมทั้งสองชิ้นนี้ปรากฏลักษณะของศิลปกรรมเขมรแบบบายน และเมื่อประกอบกับลักษณะ
การก่อสร้างซุ้มประตูที่ก่อด้วยศิลาแลงแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่าซุ้มประตูเมืองนี้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๘ นอกจากนี้ แนวกําแพงเมืองด้านทิศใต้ ยังพบร่องรอยแนวถนนโบราณ เดิมคงเป็นเส้นทางสําคัญ
ซึ่งอาณาจักรเขมรได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อประโยชน์ทางการค้าและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ดินแดน
แถบนี้
เมรุพรหมทัต ตั้งอยู่ภายในกําแพงเมืองพิมายด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของปราสาทหินพิ
มาย เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่บนเนินดินสูง เหตุที่เรียกว่าเมรุพรหมทัต คงจะเกี่ยวเนื่องกับ
นิทานพื้นบ้านเรื่ อง “ท้าวปาจิต นางอรพิม” ซึ่งเล่ าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถวายพระเพลิงของท้าว
พรหมทัต ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นหลังศิลปะเขมรที่
ปราสาทหินพิมาย
สระน้ําโบราณ ภายในกําแพงเมืองมีสระน้ําโบราณที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค มี
ชื่อเรียกในปัจจุบันว่า สระแก้ว สระพลุ่ง สระขวัญ๔๘
(๓) ด้ าน สถ านที่ แล ะ ส ะภ าพแ ว ด ล้ อ ม เนื่ อ งจ าก อุ ท ยา น
ประวัติศาสตร์ พิมายตั้ง อยู่ ในตัว อํา เภอพิมายสภาพแวดภายนอกติดกับ บริเวณตัว ปราสาทมีถนน
ล้อมรอบทุกด้านแต่เป็นถนนที่เล็กและแคบไม่เหมาะที่จะนํารถโดยสารขนาดใหญ่เข้าไปในถนนแห่งนี้
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปด้านนอกตัวปราสาทมีการสร้างห้องแถวเชิงพาณิชย์ ทําให้มีข้อจํากัดในการ
สร้างลานจอดรถไว้บริการอํานวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยว สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีโบราณสถานต่าง ๆ ปลูกสร้างอยู่ทั่วไป เช่น พลับพลาเปลื้องเครื่ อง
สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกําแพงแก้ว ชาลาทางเดิน บรรณาลัย สระน้ํา ซุ้มประตูและระเบียงคด
ปราสาทประธาน พลับพลา หอพราหมณ์ ปรางค์หินแดง และปรางค์พรหมทัต เป็นต้น การเที่ยวชม
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหากมาในฤดูร้อนหรือฤดูฝนนักท่องเที่ยวควรมีร่มกันแดดและฝนติด
ตัวมาด้วย เนื่องจากสถานที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง ๑๑๕ ไร่ มีความ
กว้าง ๕๖๕ เมตร ความยาว ๑,๐๓๐ เมตร การเดินเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ต้องเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝนตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมาเที่ยวชมในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบาย
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนา
และวัฒนธรรมที่สําคัญดั้งต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมการท่องเที่ย วทางศาสนา มีกิ จกรรมการท่ องเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ ปราสาทประธานภายใน
เรือนธาตุเป็นส่วนสําคัญที่สุดเรียกว่าห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ไว้ให้
นักท่องเที่ยวสักการบูชาการบูชา ด้านศาสนธรรม เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูและของกรม
ศิลปากร ปัจจุบันมิได้เป็นวัดหรือเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ศาสนาสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งนี้เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม เป็นหลักการสําคัญจึงไม่มี
๔๘

กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, ตําบลใน
เมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.

๑๔๔
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมเหมือนกับแหล่งท่องเที่ ยวทางศาสนาที่เป็นวัด
และมูลนิธิทั่ว ๆ ไป ด้านศาสนบุคล สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มิได้มีนักบวชของศาสนาใด ๆ ประจําอยู่จะ
มีก็แต่ศาสนิกที่มิใช่นักบวชเท่านั้นเข้ามาท่องเที่ยว ส่วนนักบวชหรือพระสงฆ์ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนก็เป็นผู้
ที่ม าในรู ป แบบของนั ก ท่ องเที่ ย วเท่ านั้ น ด้ า นศาสนพิ ธี ก รรม สถานที่ แ ห่ ง นี้ มิ ไ ด้มี กิ จ กรรมให้
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด มีแต่เพียงรูปเคารพต่าง ๆ ไว้ให้เท่านั้น
สําหรับนักท่องเที่ยวคนใดมีความประสงค์จะสวดมนต์ กราบไหว้ ขอพรใด ๆ ตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคลก็สามารถกระทําได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิขัดต่อกฎ ข้อห้าม ที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์มิมายกําหนด
(๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับองค์ประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว
แห่งนี้มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น พลับพลาเปลื้อง
เครื่อง สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกําแพงแก้ว ชาลาทางเดิน บรรณาลัย สระน้ํา ซุ้มประตูและ
ระเบียงคด ปราสาทประธาน พลับพลา หอพราหมณ์ ปรางค์หินแดง และปรางค์พรหมทัต เป็นต้น
สํ าหรั บ สาระสํ าคัญของวั ตถุธ รรมดัง กล่ าวได้ให้ ไว้แล้ ว ก่อนหน้านี้ ด้านคติธ รรม วัฒ นธรรมที่เป็ น
หลักการดําเนิ นชีวิต มีการให้ ข้อคิดคติธ รรมผ่านเรื่องราวต่างทั้งที่เป็นภาพจําหลั ก รายจําหลั ก
ประติมากรรมต่าง ๆ มากมาย เหล่านี้ แขวงไว้ด้วยคติธรรม เช่น ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
กตัญญู ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาเรียนรู้สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้ ด้านเนติธรรม
เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ประเพณีดีงามต่าง ๆ อุทยานประวัติศาสตร์พิมายได้ มี
ข้อปฏิบัติการเข้าชมโบราณสถาน ติดประกาศให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ ด้านสหธรรม วัฒนธรรมที่เป็น
มารยาททางสั งคม มารยาทในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลใน
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ข้อปฏิบัติการเข้าชมโบราณสถาน “ห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน
ห้ามขีด เขียน หรือทําให้ปรากฏซึ่งข้อความ ภาพหรือรูปรอยใด ๆ ลงบนโบราณสถาน ห้านําอววุธ
วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมี อันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน ห้ามปีนปุาย
โบราณสถานหรือกระทําการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความชํารุด เสียหาย หรือก่อให้เกิดความ
สกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน ห้ามเทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลง
ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถานนอกจากที่ซึ่งจัดไว้ ห้ามกระทําการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถาน อัน
เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่น่าเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
ก่อความรําคาญแก่ผู้เข้าชมอื่น ๆ ห้ามให้อาหารสัตว์ในเขตโบราณสถาน และห้ามนําอาหารเข้า ไป
รับประทานในเขตโบราณสถาน”๔๙ เป็นต้น
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง และด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อมที่ได้นําเสนอมาแล้ว
ถือเป็นจุดดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พิมายแห่งนี้

๔๙

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, ข้อปฏิบัติการเข้าชมโบราณสถาน, ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา.

๑๔๕

๔.๒.๒ จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แห่ง ดังนี้

ภาพที่ ๔.๒ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์มีจุดท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและ
ปราสาทเมืองต่ําอยู่ด้วย๕๐

๔.๒.๒.๑ ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขพนม
รุ้ง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ในท้องที่ตําบลตาเปฺก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลของ
การวิจั ย มี ข้อ ค้น พบที่ น่ า สนใจมี อ ยู่ ๒ ประเด็น คื อ ๑) สภาพทั่ว ไปของแหล่ ง ท่อ งเที่ ยว ๒) ด้า น
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒)
ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๕๐

ภาพจาก, < https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2013/09/แผนที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์.png>, 11 April 2019.

๑๔๖
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้
ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในยอด
เขาพนมรุ้ง การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครถึงเขาพนมรุ้ง ระยะทางประมาณ ๓๓๐
กิโลเมตร หากเดินทางจากตัวเมืองบุรีรัมย์มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านขึ้นไปถึงตัวปราสาทบนยอดเขา ๒
เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘ บุรีรัมย์ถึงอําเภอนางรองระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
ไปตามทางหลวงสาย ๒๔ กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านตะโกเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนหมายเลข ๒๑๑๗
อีก ๖ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข ๒๒๒๑ ประมาณ ๖ ก็เข้าถึงลานจอดรถอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และอีกเส้นทางหนึ่ง คือใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ บุรีรัมย์ถึงอําเภอ
ประโคนชัยระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง หมายเลข ๒๐๗๕ ประมาณ ๑๖
กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ก็เข้าถึงลานจอดรถ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เมื่อหาที่จอดรถได้แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งได้เลย ชาวไทย บัตรราคา ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา ๑๐๐ บาท เปิดให้เข้าชมได้
ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์ ที่พักแรม ช่วงวัน
เวลาปกตินอกจากเทศกาลมีที่พักแรมพอเพียงเนื่องจากอยู่ในตัวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอนางรอง
อําเภอประโคนชัย และระยะทางจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ไปยังตัวเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ ๖๕
กิโ ลเมตร สาธารณูป โภคพื้น ฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว มีไว้สํ าหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่าง
สะดวกสบายและมีความปลอดภัย
(๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต
ได้พบว่าด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ อาคารอํานวยการ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อยู่ด้านขวามือของทางเดินเข้าปราสาทเป็นส่วนงานบริหารจัดการดูแล
และอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ห้องน้ําหรือห้องสุขา อยู่ด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าปราสาทสําหรับบริการให้กับนักท่องเที่ยว
มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง อยู่ด้านซ้ายมือของ
ทางเดินเข้าปราสาทเป็นสถานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สถานที่
จําหน่ายตัวเข้าชมปราสาท อยู่ด้านซ้ายมือติดกับประตูทางเดินเข้าปราสาท ค่าธรรมการเข้าชมชาวไทย
บัตรละ ๒๐ บาท ชาวงต่างประเทศ บัตรละ ๑๐๐ บาท สําหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สําคัญมีอย่างน้อย ๑๕ ประการดังนี้
บันใดต้นทาง อยู่บริเวณตระพักเขาด้านล่างทางทิศตะวันออก ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้น ๆ ๓
ระดับ สุดบันใดขึ้นมาเป็นชาลารูปกากบท ปูด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าเป็นฐานพลับพลาโถงสร้างด้วย
ไม้มุงกระเบื้อง
พลั บ พลาเปลื้ อ งเครื่ อ ง
เยื้ อ งชาลารู ป กากบาทไปทางทิ ศ เหนื อ มี อ าคารโถงรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศใต้ บนฐานพลับพลามีเ สาหิน ๘ ต้น ด้านข้างของอาคารมีระเบียง
ลักษณะเป็ นห้ องแคบยาวต่อเนื่ องกัน มีมุขยื่นออกมา มีช าลาสําหรับขึ้นลงอยู่รอบอาคาร ๓ ด้าน
อาคารนี้เดิมเรียกว่า “โรงช้างเผือก” แต่ในปัจจุบันเรียกว่า “พลับพลา” สันนิษฐานว่าเป็นพลับพลา

๑๔๗
เปลื้องเครื่องสําหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่จะใช้เป็นสถานที่เพื่อทําความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวตน ก่อน
จะเข้าสู่ภายในปราสาทประธานที่อยู่บนเขา
ทางดําเนิน เป็นทางเดินที่ต่อลงมาจากชาลารูปกากบาททอดไปยั งสะพานนาค ปูพื้นด้วย
ศิลาแลง ขอบเป็นหินทราย สองข้างทางมีเสาหินทรายยอดคล้ายดอกบัวตูมจํานวน ๗๐ ต้น เรียกว่า
“เสานางเรียง”
สะพานนาคราชชั้นที่ ๑ เป็นจุดเชื่อมทางดําเนินกับบันไดทางขึ้นปราสาทและทางลงสู้สระ
น้ําปากปล่องภูเขาไฟ ก่อด้วยหินทรายผังเป็นรูปกากบาท ราวสะพานทําเป็นลําตัวของพญานาค ๕
เศียรหันหน้าออกแผ่พังพานทั้ง ๔ ทิศ พญานาคมีรัศมีเป็นแผ่นสลักลายในแนวนอน อันเป็นลั กษณะ
ศิลปกรรมแบบนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ กลางสะพานสลักลายเส้นเป็นรูปดอกบัวบาน ๘
กลีบ อาจหมายถึงทิศทั้งแปดแห่งจักรวาล และเทพประจําทิศทั้งแปดในศาสนาฮินดู หรือเป็นยันต์
สําหรับบวงสรวง สะพานนาคราชมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลก
มนุษย์กับสวรรค์
บันใดขึ้นปราสาท เป็นทางเดินขึ้นไปยังลานบนยอดเขาทําเป็นบันไดหินทรายมี ๕ ชั้น
ระหว่างบันไดแต่ละชั้นมีชานพักทั้งสองข้าง มีฐานหินทรายรูปกรวยเจาะรูตรงกลางติดตั้งอยู่ทุกชั้น
ลานด้านหน้าปราสาท จากชานบันไดชั้นที่ ๕ เป็นลานโล่งกว้างอยู่ด้านหน้าระเบียงคด
ลานดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานซึ่งเกิดจากการถมปรับระดับพื้นที่ภูเขาเพื่อประโยชน์ใช้สอย ลักษณะเป็นยก
พื้นเตี้ย ๆ รูปกากบาทก่อด้วยศิลาแลง ผังรูปกากกบาทนี้ทําให้เกิดช่องทางและช่องสี่เหลี่ยมคล้ายสระ
เล็ก ๆ ๔ ช่อง
สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ สะพานนาคราชช่วงนี้มีผังและรูปแบบเหมือนกับสะพานนาคราช
ชั้นที่ ๑ แต่ทีขนาดย่อมกว่า ตรงกลางของสะพานมีภาพสลักรูปดอกบัวบาน ๘ กลีบเช่นเดียวกัน
ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก ก่อนเข้าสู่ชั้นในสุดของปราสาทพนมรุ้ง มีระเบียง
ชั้นนอกล้อมอยู่อีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันมองเห็นเป็นทางเดินโล่ง ยกพื้นเตี้ย ๆ พื้นปูด้วยศิลาแลงสันนิษฐาน
ว่าเดิมคงจะเป็นระเบียงโถงหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้อง เพราะพบแนวเสาและเศษกระเบื้องดินเบา
จํานวนมาก
ซุ้มประตูและระเบียงชั้นใน ก่อนถึงตัวปราสาทประธาน มีระเบียงคดล้อมกําแพงชั้นในก่อ
เป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ไม่สามารถเดิ นทะลุถึงกันได้เพราะผนังกั้นเป็นช่วง ๆ
กึ่งกลางระเบียงคดมีซุ้มประตูหรือโคปุระทั้ง ๔ ด้าน ผนังด้านนอกมีหน้าต่างหลอกทั้ง ๔ ด้าน หน้าบัน
ของระเบียงคดด้านทิศตะวันออกเป็นภาพฤๅษี สันนิษฐานว่าหมายถึงพระศิวะในปางผู้รักษาโรคภัยไข้
เจ็บและอาจหมายรวมถึงนเรนทราทิตย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ด้วย
สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ สะพานราคราชชั้นนี้เชื่อมระหว่างซุ้มประตูกลางของระเบียงคด
ชั้นในกับวิหารหน้าปราสาทประธาน มีลักษณะเหมือนกับสะพานนาคราชชั้นที่ ๑ และ ๒ แต่เล็กกว่า
ปราสาทประธาน ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางศาสนสถาน สร้างด้วยศิลาทรายสี ชมพู มีผังเป็นรูป
สี่เ หลี่ย มจัตุ รั สย่ อเก็จ มีมุขยื่ น ออกมา ๗ ด้าน ทางด้านหน้าทิศตะวันออกมีห้ องรู ป สี่เหลี่ยมผืนผ้ า
เรียกว่า วิหาร มีฉนวนเชื่อมระหว่างปราสาทประธานกับวิหาร ปราสาทประธานนี้เชื่อว่าสร้างโดยท่าน
นเรนทราทิตย์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สําคัญที่สุด เชื่อว่า
น่าจะเป็นศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง ท่อโสมสูตร คือร่องน้ํามนต์ที่ใช้รับน้ําทรง

๑๔๘
จากการสักการะศิวลึงค์ ปราสาทประธานตกแต่งลวดลายจําหลักประดับตามส่วนต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็น
ภาพเล่าเรื่องเทพเจ้าในศาสนาฮิน ดู เช่น หน้าบันภาพศิวนาฏราช (ทรงฟูอนรํา) ทับหลั งนารายณ์
บรรทมสินธุ์ ภาพในวรรณคดีอินเดียเรื่องรามายณะ (รามเกียรติ์) มหาภารตะ ภาพพิธีกรรม และ ภาพ
ฤๅษี เป็นต้น
ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานมีอาคาร
ก่อด้วยอิฐอยู่ ๒ หลัง ปราสาทอิฐทั้ง ๒ หลังนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕
นับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าที่สุดบนเขาพนมรุ้ง
ปรางค์น้อย ปราสาทประธานตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสย่อมุม ก่อสร้างด้วยศิลาทรายกรุผนังด้านในด้วยศิลาแลง มีประตู ทางเข้าทางเดียวคือ ด้านทิศ
ตะวันออก ภายในห้องมีแท่นหินทรายสําหรับประดิษฐานรูปเคารพ หน้าบันด้านทิศตะวันออกสลักเป็น
รูปพระกฤษณะยกเขาโควรรธนะอยู่ท่ามกลางลวดลายพันธุ์พฤกษากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖
บรรณาลัย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน เป็ นอาคารรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง มีประตูทางเข้าด้านเดียว หลังคาทําเป็นรูปประทุนเรือภายในไม่พบ
รูปเคารพ อาคารลักษณะนี้ เรียกว่า บรรณาลัย หมายถึง หอสมุดซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
ทางศาสนา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง
อาคารก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประสาทประธานเป็น
อาคารรูปสี่เหลียมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง มีประตูทางเข้าด้านทิศใต้เพียงด้านเดียว หลังคาชํารุด
พังทลาย ภายในไม่มีรูปเคารพ ไม่ทราบประโยชน์ใช้สอยแน่นอน๕๑
(๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ภูเขาเป็นปุาไม้เมื่อเดินทางขึ้นสู่เขาพนมรุ้งจึงมองเห็น
วิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างทางมีต้นไม้สวยงามเมื่อเดินทางเข้าไปภายในปราสาทพนมรุ้งมองจากที่สูงออกไป
รอบ ๆ ภูเขาก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่มีความเช่นเดียวกันทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกที่ดีเมื่อได้ขึ้นมาสู่ สถานที่
แห่งนี้ในระยะแรก สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายในตัวอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้งมีลักษณะที่คล้าย
เคียงกันกับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ คือ มีโบราณสถานต่าง ๆ ปลูก
สร้างอยู่ทั่วไป เช่น บันใดต้นทาง พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางดําเนิน สะพานนาคราชชั้นที่ ๑ บันใดขึ้น
ปราสาท ลานด้านหน้าปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก ซุ้มประตู
และระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ปรางค์น้อย บรรณา
ลัย และอาคารก่อด้วยศิลาแลง เป็นต้น การเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้งหากมาในฤดู
ร้อนหรือฤดูฝนนักท่องเที่ยวควรมีร่มกันแดดและฝนติดตัวมาด้วย เนื่องจากสถานที่บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่กรมศิลปากรได้ประกาศขอบเขตโบราณสถานมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง ๔๕๑ ไร่ ๑๑
ตารางวา การเดินเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝน
ตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมาเที่ยวชมในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายทําให้มีความรู้สึกที่ดีขึ้น

๕๑

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ตําบลตาเปฺก อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์.

๑๔๙
สําหรับด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งนี้มีกิจกรรมเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจึงไม่นํามากล่าวซ้ําอีก
แต่มีข้อแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมคือเมื่อนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดินกลับออกมาจากตัวปราสาทแล้วอย่าลืมแวะถ่ายรูปปูาย
อุทยานประวัติศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึกด้วยซึ่ งสถานที่แห่งนี้ได้จัดเป็นสวนหย่อมอยู่ติดกับลานจอดรถ
ทางด้านทิศตะวันตกเมื่อได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินจับจ่ายซื้อของฝาก
หรือของที่ระลึกซึ่งทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้ให้บุคคลทั่วไปนําสินค้า
พื้นเมืองมาออกร้านขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากหรือเป็นของระลึกกลับบ้านไปด้วย
๔.๒.๒.๒ ปราสาทเมืองต่ํา เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากอีกแห่ งหนึ่งของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลของการวิจัยมีข้อ
ค้น พบที่น่ าสนใจมีอ ยู่ ๒ ประเด็ น คื อ ๑) สภาพทั่ว ไปของแหล่ ง ท่ องเที่ ยว ๒) ด้ านกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
ปราสาทเมืองต่ําในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒) ด้านสิ่งปลูก
สร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มี
ดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง
ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ต้ังอยู่ใน
ชุมชนตําผลโคกเมือง อยู่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ
๘ กิโลเมตร เท่านั้น การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพมหานครถึงเขาพนมรุ้ง ระยะทางประมาณ
๓๓๐ กิโ ลเมตร แล้ วเดิน ทางต่อไปอีก ๘ กิโ ลเมตร รวมระยะทางประมาณ ๓๓๘ กิโ ลเมตร หาก
เดิ น ทางจากตั ว เมื อ งบุ รี รั ม ย์ ใช้ ท างหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๑๙ บุ รี รั ม ย์ ถึ ง อํ า เภอประโคนชั ย
ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๕ ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๗ ประมาณ ๓ กิโลเมตร ก่อนถึงเขาพนมรุ้งเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
เข้าสู่บ้านโคกเมืองก็เข้าถึงลานจอดรถปราสาทเมืองต่ํา เมื่อหาที่จอดรถได้แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเข้า
ชมปราสาทเมืองต่ําได้เลย ชาวไทย บัตรราคา ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ บัตรราคา ๑๐๐ บาท เปิดให้
เข้าชมได้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์ ที่พัก
แรม ช่วงวันเวลาปกตินอกจากเทศกาลมีที่พักแรมพอเพียงเนื่องจากอยู่ใ กล้กับตัวอําเภอประโคนชัย
อําเภอเฉลิ มพระเกีย รติ อําเภอนางรอง และระยะทางจากปราสาทเมืองต่ํ า ไปยังตัว เมืองบุรีรัม ย์
ประมาณ ๖๕ กิ โ ลเมตร สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานต่ า ง ๆ ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว มี ไ ว้ สํ า หรั บ บริ ก าร
นักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
(๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตได้พบว่าด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือ
ห้องสุขา สําหรับบริการให้กับนักท่องเที่ยวมีความพอเพี ยงสะอาดและปลอดภัย อยู่ด้านทิศตะวันออก
ของลานจอดรถ ศูนย์ข้อมูลปราสาทเมืองต่ํา อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของลานจอดรถ เป็นสถานที่ให้

๑๕๐
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ปราสาทเมืองต่ํา สถานที่จําหน่ายตัวเข้าชมปราสาท อยู่ด้านซ้ายมือติดกับ
ประตูทางเดินเข้าปราสาทเมืองต่ํา ค่าธรรมการเข้าชมชาวไทย บัตรละ ๒๐ บาท ชาวงต่างประเทศ
บัตรละ ๑๐๐ บาท สําหรับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานที่สําคัญมีอย่างน้อย ๕ ประการดังนี้
กําแพงแก้วและซุ้มประตู กําแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบน
สันกําแพงประดับด้วยบราลี กึ่งกลางกําแพงแก้วมีซุ้มประตูห รือโคปุระขนาดใหญ่ ก่อด้วยหินทราย
บริเวณห้องกลางมีลวดลายแกะสลักรูปดอกบัว ๘ กลีบ อาจหมายถึงการจําลองผังของจักรวาล อัน
ประกอบด้วยทิศสําคัญ ๘ ทิศ หรืออาจบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ ความเป็นสิริมงคล
ลานปราสาทและสระน้ํา อยู่ระหว่างระเบียงคดกับกําแพงแก้ว มีสระน้ําเป็นรูปตั วแอล (L)
ตามแนวของกําแพง ที่ว่างระหว่างสระน้ําเป็นทางเดินในแนวตรงกับซุ้มประตูกําแพงแก้ว สระทั้งสี่กรุ
ด้ว ยก้อนศิล าแลงเรี ย งเป็ น ขั้น บั น ไดลงไปถึงก้นสระ ขอบบนสุ ดสลั กเป็นลํ า ตัว พญานาคหิ นทราย
ทอดตัวไปตามแนวขอบสระชูคอแผ่พังพานที่มุมสระ พญานาคมี ๕ เศียร เศียรของพญานาคมีลั กษณะ
เกลี้ยง ๆ ไม่มีรัศมี หรือเครื่องประดับศีรษะ รูปแบบศิลปะขอมแบบบาปวน อายุประมาณครึ่งหลังพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๖ สระน้ําทั้ง ๔ อาจมีความสัมพันธ์กับข้อความในจารึกที่เสาประดับกรอบประตูชั้นใน
ของซุ้มประตูกําแพงแก้วด้านทิศตะวันออก กล่าวว่า สายน้ําเป็นเครื่องรักษาเทวสถาน
ระเบียงคดและซุ้มประตู ระเบียงคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นห้องแคบ ๆ ยาว ๆ
ล้ อ มรอบกลุ่ ม ปราสาทอิ ฐ และบรรณาลั ย มี แ ผนผั ง เป็ น รู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ก่ อ ด้ว ยหิ น ทราย กว้ า ง
ประมาณ ๒ เมตรต่อกันโดยรอบ แต่ไม่สามรถเดินทะลุถึงกันตลอด พื้นระเบียงคดปูด้วยศิล าแลง
กึ่งกลางระเบี ย งคดแต่ล ะด้านมี ซุ้มประตูห รือ โคปุร ะขนาดใหญ่ก่ อด้ว ยหิ นทราย มีแ ผนผั ง เป็นรู ป
กากบาท ตรงกลางห้ องมีป ระตู เข้า -ออก อยู่ในแนวตรงกันกับซุ้ มประตูกําแพงแก้ว ห้ องด้านข้า ง
ระเบียงคดทําเป็นหน้าต่างประดับด้วยลูกมะหวด
กลุ่มปราสาทอิฐ เป็นอาคารสําคัญที่สุด สร้างอยู่ตรงกลางของแผนผัง ใช้เป็นที่ประดิษฐาน
รูปเคารพ และประกอบพิธีบวงสรวงเทพเจ้า ประกอบด้วย ปราสาทอิฐ ๕ องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง
เดียวกัน องค์ปราสาทก่อด้วยอิฐเรียงเป็น ๒ แถว แถวหน้า ๓ องค์ และแถวหลัง ๒ องค์ กลุ่มปราสาท
อิฐ ๕ องค์นี้ แสดงสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจัก รวาล ปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงกลาง
ของแถวหน้ า มีขนาดใหญ่กว่ าปราสาทบริว าร หั กพัง เหลื อเพี ยงฐาน รู ปแบบโดยรวมเหมื อนกั บ
ปราสาทบริวาร จะต่างกันบ้างคือ ปราสาทประธานมีมุขด้านหน้า จากการขุดแต่งพบว่า เดิมปราสาท
พังลงมา เนื่องจากไม่สามารถรองรับน้ําหนักเครื่องบนยอดปราสาท ทํา ให้ฐานทรุดตัวในลักษณะจมลง
ปราสาทประธานนี้ น่ าจะเป็นที่ประดิษฐาน ศิวลึงค์ ซึ่ง พบขณะขุดแต่งโบราณสถาน จึงสันนิษฐาน
ว่าเทวสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย และคงมีการนับถือเทพเจ้าองค์อื่น ๆ
ควบคู่ไปด้วย เช่น พระนารายณ์ พระอินทร์ และพระคเณศ เป็ นต้น ปราสาทบริวาร มีแผนผังเป็นรูป
สี่ เ หลี่ ย มจั ตุรั ส มี ป ระตูเ ข้า -ออกด้า นเดี ยว คือ ด้ า นทิ ศตะวัน ออก เหนื อ กรอบประตูเ ป็ นทั บหลั ง
แกะสลักลวดลาย ส่วนผนังด้านอื่นก่อทึบเป็นประตูหลอก ทําเป็นรูปบานประตูสองบานปิดเข้าหากัน มี
อกเลาอยู่ตรงกลางเลียนแบบบานประตูไม้ เหนือเรือนธาตุเป็นชั้นหลังคาหรือยอดซ้อนลดหลั่นกันขึ้น
ไป รวม ๕ ชั้น แต่พังทลายเหลือเพียง ๒ ชั้น ยอดบนสุดของปราสาทแต่ ละหลังประดับด้วยบัวยอด
แกะสลักเป็นรูปกลีบบัวทําด้วยหินทราย ชั้นแรกเป็นรูปกลีบบัวบาน ตรงกลางเป็นรูปกลีบบัวซ้อนกัน
ขึ้นไป ๒ ชั้น โดยแต่เดิมคงมีนภศูลสําริดปักอยู่ยอดบนสุด

๑๕๑
บรรณาลัย หมายถึง หอเก็บรักษาคัมภีร์ หรือหนังสือสําคัญทางศาสนา อาจใช้เป็นสถานที่
ประดิ ษ ฐานรู ป เคารพทางศาสนาด้ ว ย อาคาร ๒ หลั ง สร้ า งด้ ว ยอิ ฐ บนฐานศิ ล าแลง มี ผั ง รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ด้านหน้ากลุ่มปราสาทอิฐ หันหน้าเข้าหาปราสาทประธาน๕๒
(๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม เนื่องจากปราสาทเมืองต่ําตั้งอยู่ในตัว
ชุมชนของบ้านโคกเมือง ตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพแวดภายนอกติดกับ
บริเวณตัวปราสาทมีถนนล้อมรอบทุกด้านแต่เป็นถนนที่เล็กและแคบ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปด้าน
นอกตัวปราสาทมีการสร้างวัด โรงเรียน และบ้านเรือนของชุมชน ทําให้มีข้อจํากัดในการสร้างลานจอด
รถไว้บริการอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวภายในปราสาทเมืองต่ํา มี
โบราณสถานต่าง ๆ ปลูกสร้างอยู่ทั่วไป เช่น กําแพงแก้วและซุ้มประตู ลานปราสาทและสระน้ํา
ระเบียงคดและซุ้มประตู กลุ่มปราสาทอิฐ และบรรณาลัย เป็นต้น การเที่ยวชมภายในปราสาทเมืองต่ํา
หากมาในฤดูร้อนหรือฤดูฝนนักท่องเที่ยวควรมีร่มกันแดดและฝนติดตัวมาด้วย เนื่องจากการเดินเที่ยว
ชมสถานที่ต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งต้องเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝนตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมา
เที่ยวชมในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายและมีความสุขกับการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้
สํ า หรั บ ด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ยวทางศาสนาและวั ฒ นธรรมในปราสาทเมื อ งต่ํ า นี้ มี
กิจกรรมเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและอุทยานประวัติศาสตร์พิ
มาย จึงไม่นํามากล่าวซ้ําอีก แต่ มีข้อแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมคือเมื่อได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง
ๆ ในปราสาทเมืองต่ําเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดินกลับออกมาจากตัวปราสาทแล้ว ก่อนเดินทางกลับอย่าลืม
แวะจับจ่ายซื้อของฝากหรือของที่ระลึกซึ่ง มีจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สถานที่ขายของฝากแห่งนี้อยู่
ติด กับ ลานจอดรถทางด้า นทิศใต้ ซึ่งได้มี บุคคลทั่ ว ไปนํา สิ นค้าพื้น เมืองมาออกร้า นจําหน่ ายให้ กั บ
นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากหรือเป็นของระลึกกลับไปฝากคนในที่ทํางานหรือที่บ้านได้ด้วย

๔.๒.๓ จังหวัดสุรินทร์
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมสํ า คั ญ ที่ เ ลื อ กมาเป็ น ตั ว แทนใน
การศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ๒ แห่ง ดังนี้

๕๒

ปราสาทเมืองต่ํา, แผ่นพับแนะนาปราสาทเมืองต่า, ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์, (รับแผ่นพับเมื่อ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

๑๕๒

* วัดเขาศาลา
Wat Khao Sala

ภาพที่ ๔.๓ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์มีจุดท่องเที่ยววัดเขาศาลาและวัดปุาอาเจียง
(สุสานข้าง)๕๓
๕๓

ภาพจาก, < https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2013/09/แผนที่ท่องเที่ยวสุรินทร์.png >, 11 April 2019.

๑๕๓
๔.๒.๓.๑ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในท้องที่ตําบลจรัส
อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ปุาบนยอดเขาศาลา ในท้องที่ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์ ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไปของแหล่ง
ท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อ
ค้นพบดังนี้
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มี
ดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง
ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ยอดเขาที่มีถนนตัดผ่าน หากเดินทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๔ ผ่านอําเภอ
ลําดวน อําเภอสังขะ และอําเภอบัวเชด ไปตามทางจนถึงบ้านจรัส หลักกิโลเมตรที่ ๒๓ ทางเข้าวัดอยู่
ทางขวามือ รวมระยะทางประมาณ ๗๙ กิโลเมตร ถ้าเป็นรถยนต์นําเที่ยวขนาดใหญ่ให้จอดที่ ลานจอด
รถด้านล่างที่ทางวัดกําหนดให้ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อทั่วไปสามารถขับ ขึ้นไปจอดที่ลานจอด
รถด้านบนได้เลย แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดให้
เข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์ ที่
พักแรม ช่วงวันเวลาปกตินอกจากเทศกาลมีที่พักแรมพอเพียงเนื่องจากอยู่ใ กล้กับตัวอําเภอบัวเชด
อํ า เภอสั ง ขะ อํ า เภอลํ า ดวน และห่ า งจากตั ว เมื อ งสุ ริ น ทร์ ประมาณ ๗๙ กิ โ ลเมตร เท่ า นั้ น
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย
(๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สังเกตได้พบว่าด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ ซุ้มประตู
ทางเข้าวัด ออกแบสร้างเป็นทางเข้าและออกสองเส้นทางตรงกลางมีปูายชื่อว่า วัด เขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร ตําบลจรัส อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ มีเสาขนาดใหญ่ของประตูทางเข้าสามเสา ด้า นบนของ
ประตูทําเป็นคานขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ ตรงกลาง มีงูขนาดใหญ่สองตัวพันรอบ
คานแผ่แม่เบี้ยขนาดใหญ่อยู่ซ้ายและทางขวาของพระพุทธรูป ประตูทางเข้าถูกออกแบบดูสวยงาม
คล้ายเป็นสิ่งศักดิ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมก่อนจะเข้าไปภายในวัด ภายในวัด ห้องน้ําหรือห้องสุขา สําหรับ
บริการให้กับนักท่องเที่ยวมีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย อยู่ด้านขวามือของลานจอดรถ ช่อง
ทางเดิน ภายในตัว พญานาค เป็ นช่องทางให้ นักท่องเที่ยวที่ช อบความตื่นเต้นเดินเข้าไปภายในตัว
พญานาคขาดใหญ่ภายในตัวพญานาคมีไฟประดับสวยงามให้แสงสว่างมองเห็นทางเดินตลอดเส้นทาง
เมื่อเข้าไปสุดทางเดินในตัวพญานาคแล้วเดินทางต่อไปก็จะพบสิ่งปลูกสร้างอื่นภายในวัดตามเส้นทาง
ดังนี้ กุฏิเจ้าอาวาส เจดีย์ และอุโบสถอยู่ทางซ้ายมือของทางเดินขึ้นวัด เมื่อเดินทางต่อไปก็จะพบรอย
พระพุทธบาทจําลองอยู่ทางขวามือของทางเดินขึ้นวัด เมื่อเดินทางต่อไปก็จะพบหน้าผาพระหรือผา
ลานนาคปรก ตรงนี้ถือเป็น จุดตําแหน่งสําคัญที่นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาถึงแล้ว เพราะที่นี้มีพระพุทธรูป

๑๕๔
และเทวรูป ตลอดทั้งรูปเคารพต่าง ๆ ที่สร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรจํานวนมาก มีสถานที่
ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวทิวทัศน์และภูเขาที่สวยงาม เมื่อเดินทางต่อไปก็จะพบกับเจดีย์น้ําซับซึ่งสร้างไว้
ในปุาลึกภายในขุนเขาศาลา เป็นต้น ด้านสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึกดูดนักท่องเที่ยวให้เข้า
มา ณ ที่แห่งนี้
(๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม แหล่งท่องเทียวแห่งนี้อยู่บนภูเขา
ศาลามีความสูงจากพื้นที่ราบไม่เกิน ๑๐๐ เมตร มีพื้นที่ของวัดให้การดูแลรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๕ ไร่ เมื่อ
เดินทางขึ้นไปภายในลําตัวของพญานาคที่ใช้เป็นทางขึ้นจนสิ้นสุดแล้วหากเดินต่อไปก็จะพบสภาพ
สถานที่และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุโบสถ วิหารคด เจดีย์ กุฏิพระสงฆ์ หอฉัน เมื่อเดินทางต่อไป
อีกจนถึงผาพระหรือผาลานนาคปรกตรงนี้จะเห็นพระนาคปรกองค์ใหญ่ ประดิษฐานไว้บนเชิงเขา และ
จากชะง่อ นเขาสู ง ที่ ผ าพระนี่เ อง นั กท่ อ งเที่ ยวจะได้สั ม ผั ส กั บ สถานที่ และสะภาพแวดล้ อ มที่เ ป็ น
ธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มองไปจากสถานที่ตรงนี้จะเห็นฝายกั้นน้ําบ้านจรัส
ที่เก็บน้ําจํานวนมากไว้ภายในช่องเขา มองเห็นอาณาบริเวณพุทธอุทยานประกอบด้วยขุนเขาสามลูก
คือ เขานก เขาศาลา และเขาพระ เรียกรวมกันว่า “ไตรคีรี” มีน้ําตกสําคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ปุาด้านล่าง
คือ “น้ําตกไตรคีรี” ที่น่าประทับใจอีกประการหนึ่งคือเมื่อมองไปรอบ ๆ จะเห็นพื้นที่ปุานับเหมื่นไร่
ของพุทธอุทยาน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่มตลอดปี ถือเป็นปุาดงดิบที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่ง
หนึ่ ง ในอี ส านใต้ เมื่ อ เข้ า เที่ ย วสถานที่ แ ห่ ง นี้ ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส การท่ อ งเที่ ย ว ทางธรรมชาติ โ ดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนและแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีการทําบุญ ไหว้พระ
อธิษฐานขอพรตามความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักนักท่องเที่ยวร่วมในกิจกรรมที่วัดจัดไว้ให้อีกด้วย
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ที่เข้า
มาชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สําคัญดั้งต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับองค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมให้นักท่อ งเที่ยวทําบุญ
ด้ว ยอามิส บู ช าด้ว ยการเคารพในศาสดาได้แก่พระสัมมาสั มพุทธเจ้า ที่มีสัญลั กษณ์เป็นตัวแทนคือ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว มีพระพุทธรูปนาคปรก มีรูปปั้นเจ้า
แม่กวนอิมขนาดใหญ่ เป็นต้น ด้านศาสนธรรม มีกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเป็นระยะตลอดทั้งปี มี
นักท่องเที่ยวบางคนเมื่อสักการบูชาพระพุทธรูปและรูปเหมือนพระสุปฏิบัติแล้วได้สวดมนต์และนั่ง
สมาธิ พฤติกรรมในลักษณะนี้ถือเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง ด้านศาสนบุคล มีพระราชวิ
สุทธิมุนี (เยื้อ ขนฺติพโล) เป็นศิษย์ของหลวงปูุดุลย์ อตุโล พระสงฆ์สายวัดปุาที่มีชื่อเสียงซึ่งชาวพุทธให้
ความเคารพนับถือ ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีพระสงฆ์นั่งพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้กับนักท่องเที่ยวทุกวัน
และมีรูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติซึ่งเป็นศาสนบุคคลสําคัญ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชา เป็นต้น
ด้านศาสนสถาน มีอาคารสถานที่แ ละสภาพแวดล้อมที่ความสวยงาม เช่น อุโบสถ วิหารคด กุฏิ
พระสงฆ์ หอฉัน เจดีย์น้ําซับ เป็นต้น ด้านศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติหลากหลาย
เช่น กิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ตักบาตรพระประจําวันเกิด และ
กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น กิ จ กรรมที่ จั ด ไว้ บ ริ ก าร

๑๕๕
นักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมานี้ถือว่ามีความเชื่อโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะ
อย่างนี้ถือเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา เป็นต้น
(๒) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม มี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
เชื่อมโยงกับ ประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ย วแห่ งนี้ มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้ให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น ประตูทางเข้าวัด
ทางเดินภายในลําตัวพญานาค อุโบสถ วิหารคด กุฏิพระสงฆ์ หอฉัน เจดีย์น้ําซับ ผาพระหรือผาลาน
นาคปรก เป็นต้น ด้านคติธรรม วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดําเนินชีวิต มีคติธรรมเกี่ยวกับความขยัน
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู เป็นต้น ติดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเห็นเพื่อนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ด้านเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ประเพณีดีงาม
ต่าง ๆ มีปูายประกาศที่เป็นคําเชิญชวน คําแนะนํา ข้อห้าม และข้ออนุญาต ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบ อํานวยความสะดวกและปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้านสหธรรม วัฒนธรรม
ที่เป็นมารยาททางสังคม มารยาทในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลใน
สถานที่ต่าง ๆ ทางวัด มีการประชาสัมพันธ์ สื่ อสารเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้ ถูกต้องใน
สถานที่ท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสน
พิธีกรรม เป็นต้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวนี้มีความเชื่อ มโยงกับประเภทของ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
๔.๒.๓.๒ วั ด ปุ า อาเจี ย ง(สุ ส านช้ าง) ตั้ ง อยู่ ใ นพื้น ที่ บ้า นหนองบัว ตํ าบลกระโพ
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑) สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงลักษณะทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พิมายในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒)
ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
(๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็ นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มี
ดังต่อไปนี้ ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง
ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่ใน
ชุมชนบ้านตากลาง ตําบลกระโพ อําเภอท่าตูม ทีม่ ีถนนตัดผ่านเป็นถนนลาดยางขนาดเล็กแต่ก็สามารถ
เข้าถึงได้สะดวก หากเดินทางจากตัวเมืองสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ (สุรินทร์-ร้อยเอ็ด)
ระยะทางประมาณ ๕๒ กิโลเมตร ผ่านอําเภอจอมพระไปแล้ว เมื่อถึง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๖ เลี้ยว
ซ้ายไปตามทางลาดยางอีกประมาณ ๒๒ กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ ๕๔ กิโลเมตร ก็ถึงวัดปุาอา
เจียง (สุสานช้าง) ขับรถเข้าไปจอดที่ลานของวัดแห่งนี้ได้เลย แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และแต่เมื่อออกจากสถานที่แห่งนี้เดินทางไปเที่ยวต่อที่ศูนย์คช
ศึกษาซึ่งอยู่ห่ างจากวัดปุาอาเจี ยง(สุส านช้าง) ไปทางทิศตะวันออกประมานระยะทาง ๕๐๐ เมตร
สถานที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เว้ น วันหยุ ดราชการและวัน หยุดนัก ขัดฤกษ์ มีการแสดงของช้างให้
นักท่องเที่ยวได้ชมทุกวัน วันละ ๒ รอบ คือ รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ค่า

๑๕๖
บัตรเข้าชม เด็กเล็ก บั ตรละ ๑๐ บาท, เด็กโต บัตรละ ๒๐ บาท, ผู้ ใหญ่ บัตรละ ๕๐ บาท, ชาว
ต่างประเทศ บั ตรละ ๑๐๐ บาท ที่พักแรม ช่ว งวันเวลาปกตินอกจากเทศกาลมีที่พักแรมพอเพียง
เนื่องจากอยู่ใกล้กับตัวอําเภอท่าตูม อําเภอจอมพระ และห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ ประมาณ ๕๒
กิโลเมตร เท่านั้น สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วมีไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยว
อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
(๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง สุสานช้างวัดปุาอาเจียง ซึ่งได้รวบรวมเอากระดูกช้าง
ที่ล้มตายลงจากสถานที่ต่าง ๆ นับร้อยเชือกมาฝังรวมกันไว้ในสุสานแห่งนี้นับว่าเป็นสุสานที่รวมเอา
กระดูกช้างมารวมกันไว้ในที่แห่งเดียวใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะการสร้างสุสานช้างแต่ละหลุมเป็นการ
ออกแบบให้คล้ายกับหมวกนักรบทหารโบราณ ที่ปลายยอดของหมวกแหลมเป็นรูปดอกบัว แต่ละหลุม
ที่อยู่ภายในสุสานช้างได้บรรจุกระดูกของช้างไว้ภายในแล้วโปกปูนซีเมนต์ปิดครอบไว้ พร้อมเขียนระบุ
ชื่อของช้างตัวที่ล้มตายไว้ในแต่ละหลุมด้วย แต่ละหลุมถูกสร้างเป็นแถวเรียงรายดูเป็นระเบียบสวยงาม
เหตุที่สร้างหลุมในสุสานช้างให้เป็นรูปหมวกนักรบทหารบารณก็เพื่อเป็นกรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ช้างที่
เป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคูเมืองไทยมาตั้งแต่โบราณ แม่ทัพของไทยเมื่อนําทัพออกรบกับข้าศึกที่มารุรานก็จะ
ประทับบนหลังช้างออกรบกับข้าศึกที่มารุกราน บางครั้งมีการชนช้างในสนามรบด้วย ช้างจึงเปรียบได้
กับนักรบที่กําลังสู้รบกับข้าศึกที่มารุกรานในขณะนั้นด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ช้างไทย เมื่อช้างล้มตายลงจึงนํามาฝังไว้ที่สุสานช้างแห่งนี้พร้อมทําเป็นรูปของหมวกนักรบทหารโบราน
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ ป รากฏไว้ ใ นแต่ ล ะหลุ ม ด้ ว ย ศาลาเอราวั ณ วั ด ปุ า อาเจี ย ง เป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญเคียงคู่กับสุสานช้างวัดปุาอาเจียงกล่าวคือทางวัดได้สร้างศาลาเอราวัณนี้ขึ้นมาเพื่อเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของช้างที่มีอยู่ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาและเรื่องราวของช้างใน
จังหวัดสุรินทร์ด้วย ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวกู ยในการเลี้ยงช้าง วิถี
ชีวิตความผูพันระหว่างคนกับช้าง โดยศาลาเอราวัณนี้มีประติมากรรมการออกแบบเป็นลายนูนปูนปั้น
เป็นรูปช้างหลากหลายแบบ หลายขนาด และมีความสวยงาม ไว้รอบศาลาเอราวัณซึ่งมีความสูงกว่า
๓๐ เมตร ภายในของศาลาเอราวัณแห่งนี้มีการออกแบบให้เหมือนกับเข้าไปในถ้ํา โดยการออกแบให้มี
ช่องทางเดินเชื่อมดูในแต่ละห้องราวกับว่ากําลังเดินอยู่ภายในถ้ํา แต่ละห้องได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วย สิ่งปลูกสร้างที่เป็น สุสานช้างและศาลาเอราวัณ ทั้ง
สองสิ่งนี้มีอยู่แห่งเดียวในโลกคือที่วัดปุาอาเจียงแห่งนี้เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก เมื่อนักท่องเที่ยวออกจากสถานที่แห่งนี้
แล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่อที่ศูนย์คชศึกษา เพื่อชมการแสดงของช้างในที่แห่งนั้นซึ่งอยู่ห่างจากวัดปุา อา
เจียง(สุสานช้าง) ไปทางทิศตะวันออกประมานระยะทาง ๕๐๐ เมตร เท่านั้น
(๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม แหล่งท่องเทียวแห่งนี้อยู่ภายใน
ชุมชนบ้านหนองบัวและบ้านตากลาง เมื่อนักท่องเที่ยวขับรถไปตามถนนลาดยางเข้าสู่เขต ตําบลกระ
โพจะเริ่มเห็นมูลของช้างตกอยู่ตามถนนลาดยางเป็นระยะ พร้อมกับเริ่มได้สัมผัสกับไอกลิ่นช้างส่วน
หนึ่งก็มาจากปัสสาวะและมูลของช้างนั้นเอง เมื่อเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในบริเวณวัดและมองหา
ที่สําหรับจอดรถได้แล้วก็มองเห็น ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อมภายในวัด เช่น สุสานช้างวัดปุาอา
เจียง พร้อมปูายประวัติสุสานช้ างขนาดใหญ่บอกความเป็นมาของเรื่องราวสุสานช้างแห่งนี้ว่า สุสาน
ช้างเกิดจากนิมิตของหลวงพ่อพระครู ดร.สมุห์หาญ ปญฺญาธโร เห็นช้างเคยเลี้ยงร้อ งให้อยากกลับมา

๑๕๗
อยู่ร่วมกัน เป็นเหตุให้เกิดโครงการช้างคืนถิ่น ประยุกต์จากสุสานช้างในคัมภีร์พระพุทธศาสนามาเป็น
แรงจูงใจ อาศัยแรงงานพระ เณร ชาวบ้าน ขุดมารวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๙ ก่อนจะนํามา
ทําเป็นสุสานช้างดังที่ปรากฏ ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง คําอธิบายในเรื่องศาลหลังนี้เคยได้กล่าวไว้
บ้างแล้วก่อนหน้านี้ ศาลปะกํา ที่เป็นเสมือนเทวลัยซึ่งเป็นที่สิงสถิตวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกํา
ตามความเชื่อของชาวกูย นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชน คุ้มบ้าน หรือบ้านของทายาทฝุายบิดา มีลักษณะ
เป็นเรือนไม้คล้ายหอสูง มีเสาสี่ต้น หันหน้าไปทางทิศเหนือ ณ ตําแหน่งที่เงาบ้านไม่ตกทับตัวศาลและ
เงาศาลไม่ตกทบตัวบ้าน ชาวกวยเลี้ยงช้างเชื่อว่าหากจะทํากิจการอันใด ต้องทําพิธีเส้นไหว้ เพื่อบอก
กล่าวและขอพรผีปะกํา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสี่ยงทายผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมนั้น
ๆ การเส้นผีปะกําจะกระทําโดยหมอช้างอาวุโส เจ้าของบ้าน และญาติพี่น้อง นําของเส้นไหว้ไปยังศาล
ปะกํา จุดเทียนแล้วอัญเชิญผีปะกําและวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้ พร้อมกับขอพรเพื่อให้
มีโชคลาภในกิจการนั้น ๆ ในการเซ่นผีปะกํามีหลักว่า ผู้ทําพิธีและขึ้นศาลปะกําได้จะต้องเป็นผู้ชาย
ลูกหลานของตระต้นตระกูล ผู้เป็นเจ้าของศาลปะกํา บุคคลอื่นห้ามโดยเด็ดขาด และโดยเฉพาะสตรี
ห้ามแตะต้องหนังปะกําเด็ดขาด ดังนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีจึงต้องนั่งอยู่กับพื้นดินล้อมรอบศาลปะกํา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เช่น รูปปูนปั้นช้างเอราวัณสามเศียรและท้าวกําพร้ากอดควายตู้ที่ล้ม
ตายอยู่หน้าช้างสามเศียรนั้นด้วย รูปปูนปั้นช้างมอบมีพระมอเฒ่า อยู่ในลักษณะนอนคว่ําหมดแรงอยู่
บนคอช้าง รู ปปู น ปั้ น รอยเท้าช้า ง รูปปั้น คนกําลั งไล่ ควายเทียมไถและคราด มีพระพุทธรูปปูนปั้น
ประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ มี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ําหรือห้องสุขา ศาลาจัดเป็นนิทัศ
การทางศิลปวัฒนธรรมของวิถีอาเจียง(ช้าง) ไว้ให้นักท่องเที่ยวชมอีกด้วย เป็นต้น
๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สําคัญดั้งต่อไปนี้
(๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา กิจกรรมการท่องเที่ยวศาสนา มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดโดยมีพระพุทธรูปประดิษฐาน
ไหว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด ด้านศาสนธรรม มีศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียงเป็นแหล่งให้การศึกษา
เรียนรู้ด้านหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับช้างและวิถีชีวิต
ของชุมชนในหมู่บ้านช้าง ด้านศาสนบุคล มีพระสงฆ์ คือ พระครูสมุห์หาญ ปญฺญาธโร ผู้เป็นเจ้าอาวาส
ของวัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) แห่งนี้ ได้เป็นผู้นําทั้งในด้านภูมิปัญญาของชุมชน และสร้างวัดปุาอาเจียง
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม เป็นต้น ด้านศาสนสถาน มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเยี่ยมชม เช่น สุสานช้างวัดปุาอาเจียง ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง ศาลปะกํา รูปปูนปั้นช้างเอราวัณ
สามเศียร รูปปูนปั้นช้างมอบมีพระมอเฒ่าอยู่ในลักษณะนอนคว่ําหมดแรงอยู่บนคอช้าง รูปปูนปั้นรอย
เท้าช้าง รูปปั้นคนกําลังไล่ควายเทียมไถและคราด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่าง
ๆ มี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ําหรือห้องสุขา นอกนี้ยังมีพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วังทะลุ” ที่
จัดเข้าในศาสนสถานเพราะแต่เดิมน่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งหนึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านตากลางประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร วังทะลุมีความสัมพันธ์กับวิถี

๑๕๘
ชีวิตของคนเลี้ยงช้างในหมู่บ้านตากลางและวัดปุาอาเจียง เนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ําสองสายไหลมา
บรรจบกันคือลําน้ําชีบรรจบกันกับแม่น้ํามูล เป็นจุดสําคัญในการชมช้างอาบน้ําของนักท่องเที่ยว คือ
เมื่อชมการแสดงของช้างที่ศูนย์คชสารเสร็จในภาคบ่าย ควาญช้างก็จะนําช้างเดินมาลงเล่นน้ําในวังทะลุ
แห่งนี้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นปุ าทามที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง แต่ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง
ปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพบางส่ ว นให้ มี ค วามสวยงามไว้ ต้ อ นรับ นั ก ท่ อ งเที่ ยว ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาสให้
นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดกับช้างและคนเลี้ ยงช้างคือนักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ําให้ ช้างได้อีกด้ว ย
ด้านศาสนพิธีกรรม แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ในปัจจุบันมิได้มีกิจกรรมในด้านการบูชาวัตถุมงคล ตักบาตร
พระประจําวันเกิด และกิจกรรมปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ มากนัก แต่จะมีกิจกรรมในวันและเทศกาล
ที่มีความสําคัญ เช่น กิจกรรมวันช้างไทย มีการจัดกิจกรรมให้ช้างและควาญช้างจํานวนมากร่วมทําบุญ
ตักบาตรในวันช้างไทยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับควาญช้างและช้างที่ล้มตายไปแล้ว มีประเพณีแห่นาค
ด้วยช้างเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีที่มักจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม
(วันขึ้น ๑๓ –๑๕ ค่ํา เดือน ๖) ของทุกปี กิจกรรมนําช้างตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลวันออก
พรรษาของพระสงฆ์ เป็นต้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมานี้ถือว่ามีความเชื่อโยงกับ
องค์ประกอบทางศาสนาซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา
(๒) กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม มี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่
เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งนี้มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น สุสานช้างวัดปุาอาเจียง
ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง ศาลปะกํา รูปปูนปั้นช้างเอราวัณสามเศียร รูปปูนปั้นช้างมอบมีพระมอเฒ่า
อยู่ในลักษณะนอนคว่ําหมดแรงอยู่บนคอช้าง รูปปูนปั้นรอยเท้าช้าง รูปปั้นคนกําลังไล่ควายเทียมไถ
และคราด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ มี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ห้องน้ํา
หรือห้องสุขา เป็นต้น ด้านคติธรรม ทางวัดมีคติธรรมเกี่ยวกับความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
กตัญญู เป็นต้น ติดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้านเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ
ประเพณีดีงามต่าง ๆ ทางวัดมีคําแนะนํา ข้อห้าม และข้ออนุญาต ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้านสหธรรม วัฒนธรรมที่เป็น
มารยาททางสั งคม มารยาทในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลใน
สถานที่ต่าง ๆ ทางวัดมีคําแนะนํ าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล
ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม เป็นต้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีความเชื่อมโยง
กับประเภทของวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ถือ เป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
ข้อแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมคือเมื่อนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ .ใน
แหล่งท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้วก่อนเดินกลับอย่าลืมแวะจับจ่ายซื้อของฝากหรือของที่ระลึกซึ่งทางศูนย์
คชศึกษาได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งไว้ให้บุคคลทั่วไปนําสินค้าพื้นเมืองส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดมา
จากช้าง มาออกร้านขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากหรือเป็นของระลึกกลับบ้านไปด้วย

๑๕๙

๔.๒.๔ จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่ ง ท่ องเที่ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมสํ า คั ญ ที่ คณะผู้ วิ จั ยได้เ ลื อกมาเป็ น
ตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ มี ๑ แห่ง คือ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

* วัดไพรพัฒนา
Wat Phrai Phatthana

ภาพที่ ๔.๔ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษมีจุดท่องเที่ยววัดไพรพัฒนา(หลวงปูสรวง)๕๔

๕๔

ภาพจาก, < https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2013/09/แผนที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ.png >, 11 April 2019.

๑๖๐

ผลของการวิจั ย มี ข้อ ค้น พบที่น่ าสนใจมี อยู่ ๒ ประเด็ น คือ ๑) สภาพทั่ว ไปของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๒.๔.๑ สภาพทั่ ว ไปของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปของแหล่ ง
ท่องเที่ยววัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้
ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชน
ที่มีถนนตัดผ่าน มีสถานที่เป็นช่องจอดรถแบบมุงหลังคา หากเดินทางจากตัวศรีสะเกษ ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๒๒๐ (อําเภอเมีองศรีสะเกษ – อําเภอขุขันธ์ - อําเภอภูสิงห์ – ช่องสะงํา) ต่อด้วยเส้นทาง
หมายเลข ๒๒๐๑ ตรงไปก่อนถึงช่องช่องสะงํา จะมองเห็นปูายวัดไพรพัฒนาอยู่ทางซ้า ยมือ ให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร ก็จะถึงลานจอดรถของวัดไพรพัฒนา จากตัวเมืองศรีสะเกษถึงวัด
ไพรพัฒนารวมระยะทางประมาณ ๘๘ กิโลเมตร เมื่อมองหาสถานที่จอดรถได้แล้ว ก็ขึ้นรถไฟฟูาที่ทาง
มูลนิธิหลวงปูสรวงจัดไว้ ให้บริการนักท่องเทียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ทุก
วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์ ที่พักแรม ช่วงวัน
เวลาปกตินอกจากเทศกาลมีที่พักแรมพอเพียงเนื่องจากอยู่ใกล้กับตัว อําเภอขุขันธ์ อําเภอสังขะ และ
ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ ประมาณ ๘๘ กิโลเมตร เท่านั้น สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วมีไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตได้
พบว่าด้านสิ่งปลูกสร้างที่มีความจําเป็นสําหรับให้ บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้ ภายนอกวัดติดกับ
ลานจอดรถ มีสถานที่เป็ นช่องจอดรถแบบมุงหลังคา ตลาดบายติ๊กเจีย (ข้าวน้ําอุดมสมบูรณ์) ขาย
อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ห้องน้ําหรือห้องสุขา เมื่อเข้าเริ่มเข้าภายในวัดได้พบสิ่งปลุกสร้างดังนี้
ประตูเข้าวัด มีการออกแบบอย่างสวยงาม มีประสามประตู คือ ด้านทิ ศใต้มีอยู่สองประตูและด้านทิศ
ตะวันตกมีหนึ่งประตู ศาลาเรือนรับรอง สร้างด้วยไม้และมีหลายหลัง มีไว้สําหรับรับรองแขกของทาง
วัดและนั กท่องเที่ยว มณฑปราสารท อันเป็นที่ ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปูุสรวง ตรงนี้ถือเป็น
จุดสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ คือ เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะสรีระสังขารหลวงปูุ
สรวงและอธิฐานขอพร อุโบสถ ถูกออกแบบไว้สวยงามภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนโบสถ์ของ
วัดทั่วไป แต่ด้านนอกมีการปลูกสร้างเป็นระเบียงคดรอบตัวอุโบสถมีพระพุทธรูป มีรูปปั้นของพระสงฆ์
สุปฏิบัติที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย มีรูปเคารพอื่น ๆ มีระฆังแขวนไหว้รอบ ๆ จํานวนมาก เมื่อมีผู้มา
สักการะพระพุทธรูปหรือรูปเคารพอื่น ๆ ก็จะได้เคาะระฆังไปด้วย มีอาคารกองอํานวยการ เป็นสถานที่
รับบริจาค ให้บริการดอกไม้ธูปเทียน วัตถุมงคล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบ ศาลาแสดงสินค้า OTOP มีแผ่นพับให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับหมู่ บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประวัติหมู่บ้าน อัตลักษณ์และความโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ และ

๑๖๑
แหล่งท่องเที่ยวนอกชุมชนไว้ด้วย มีสวนหย่อมเล็ก ๆ ได้สร้างภูมิ สถาปัตยกรรมเป็นน้ําตกขนาดเล็ก
ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ และไม้ดอก ซึ่งสวยงามอย่างลงตัวไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย
๓) สถานที่และสะภาพแวดล้อม ภายนอกวัดติดกับลานจอดรถ เช่น สถานที่
จอดรถ มีการออกแบบที่จอดรถเป็นช่องจอดรถแบบมุงหลังคา ตลาดบายติ๊กเจีย (ข้าวน้ําอุดมสมบูร ณ์)
ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ห้องน้ําหรือห้องสุขา พร้อมทั้งจัดแบ่งเป็นของชาย หญิง และคน
พิการ พร้อมทั้งมีพนักงานดูแลความเป็นระเบียบ ความสะอาด และความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว
ตลอดวั น และเวลาที่ เ ปิ ด ทํ า การ มี ร ถโดยสารแบบขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยระบบไฟฟู า ซึ่ ง ไม่ ก่ อ มลพิ ษ ให้
สิ่งแวดล้อมรับส่งนักท่องเที่ยวจากบริเวณลานจอดรถเข้ามายังตัววัดโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ เมื่อเข้า
มาภายในวัดก็เห็น ประตูเข้าวัด ที่สวยงาม ศาลาเรือนรับรอง เป็นการสร้างด้วยไม้มีความงดงามและ
หลายหลัง มณฑประสารท อันเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปูุสรวง บริเวณภายรอบ ๆ ตรงที่
ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปูสรวงมีพื้นที่สะอาดและมีการประดับดอกไม้ รอบ ๆ บริเวณทางขึ้นและ
ทางลงของมณฑปปราสาทมีการนําเอารูปปั้นไก่ชนตัวขนาดใหญ่มาตั้งไว้เป็นส่วนประดับตัวปราสาทให้
มีความสวยงาม ไก่ชนนี้มีที่มาซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับประวัติของหลวงปูุ สรวงด้วย อุโบสถ ประดิษฐาน
พระพุทธรูป รูปปั้นของพระสงฆ์สุปฏิบัติ รูปเคารพอื่น ๆ และมีระฆังแขวนไหว้รอบ ๆ จํานวนมาก
ศาลาแสดงสิ นค้า OTOP มีสิ นค้าพื้นเมืองมานําเสนอให้ กับนักท่องเที่ยวโดยการประสานงานของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูสิงห์ อาคารกองอํานวยการ เป็นสถานที่รับบริจาค ให้บริการดอกไม้ธูป
เที ย น วั ต ถุ ม งคล เป็ น ต้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สวนหย่ อ มเล็ ก ๆ มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ ม สร้ า งภู มิ
สถาปัตยกรรมเป็นน้ําตกขนาดเล็ก ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ และไม้ดอก ซึ่งสวยงามอย่างลงตัว เหล่านี้คือ
สถานที่และสะภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่แห่งนี้
๔.๒.๔.๒ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ที่เข้า
มาชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สําคัญดั้งต่อไปนี้
๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทําบุญด้วย
อามิ ส บู ช าด้ ว ยการเคารพในศาสดาได้ แ ก่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น ตั ว แทนคื อ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้านศาสนธรรม มี โครงการบวชสามเณรและศีลจาริณี
สนับสนุนให้เด็กทั้งหญิงชายมาบวชในช่วงปิดเทอมหรือนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เช่น นั้นได้เข้ามา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ด้วย ด้านศาสนบุคล มีพระสงฆ์สุปฏิบัติ คือ หลวงปูุสรวง เป็นพระสงฆ์ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถึงแม้ตัวท่านจะละสรีระสั งขารไปแล้วก็ตามนักท่องเที่ยวก็ยังเข้ามา
เที่ยวเยี่ยมเยียนสรีระสังขารเพื่อกราบไหว้ขอพรโดยไม่เว้นแต่ละวัน ด้านศาสนสถาน มีอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมที่ความสวยงาม เช่น ประตูทางเข้าวัด มณฑปปราสาทอันเป็นทีเก็บสรีระสังขาร
หลวงปูสรวง อุโบสถและวิหารคดรอบอุโบสถซึ่งออกแบบสร้างไว้อย่างสวยงาม สวนหย่อมที่มี ภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นน้ําตกขนาดเล็ก การปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม เป็นต้น ด้านศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติหลากหลาย เช่น กิจกรรมบูชา
พระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติโดยเฉพาะสรีระสังขารของหลวงปูุสรวง เป็นต้น วัตถุมงคล ตัก
บาตรพระประจําวันเกิด เคาะระฆังตามเส้นทางเดินชมแหล่งท่องเที่ยวรอบอุโสถ และกิจกรรมปฏิบัติ

๑๖๒
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมา
นี้ถือว่ามีความเชื่อโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะอย่างนี้ถือเป็นจุดเด่นของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาที่วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) แห่งนี้
๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นี้มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น ประตูทางเข้าวัด มณฑป
ปราสาทอันเป็นทีเก็บสรีระสังขารหลวงปูสรวง อุโบสถและวิหารคดรอบอุโบสถซึ่งออกแบบสร้างไว้
อย่างสวยงาม สวนหย่ อมที่มีภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้ําตกขนาดเล็ก การปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ภายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นต้น ด้านคติธรรม วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดําเนินชีวิต ได้มี
การปูายคติธรรมของหลวงปูุสรวงติดตามสถานที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว สาระของคติธรรมดังกล่าว
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ให้กับนักท่องเที่ยวนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น ด้านเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ประเพณีดีงาม
ต่าง ๆ จากข้อมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูสิงห์ให้ไว้ว่า “บ้านไพรพัฒนา หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว” ให้ข้อมูลอัตลักษณ์/ความโดดเด่น ของชุมชนแห่งนี้ไว้ว่า ด้านอาหารพื้นถิ่น คนใน
หมู่บ้านรับประทานข้าวจ้าวเป็นหลัก คู่ด้วยอาหารพื้นถิ่น เช่น แกงหัวปลีใส่ไก่บ้าน ปุนไก่ใส่งา แกง
ขี้เหล็ ก หมกหน่ อ ไม้ใส่ ใบยอ และข้าต้ม มัดใบมะพร้ าว ด้ านการแต่ง กาย แต่งกายด้ว ยชุดผ้ าไทย
พื้นเมือง เสื้อเก็บ และชุดเสื้อผ้าสมัยใหม่ ด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน ได้แก่
ประเพณีทําบุญเลี้ยงปูุตา ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ประเพณีสงกรานต์ เข้า – ออกพรรษา แซนโฎนตา กฐิน
ลอยกระทง บุญข้าวจี่ บุญผเวด บุญขึ้นปีใหม่ ประเพณีเข้าพรรษาโครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษาอาเซียนสืบสานประเพณีประเทศไทย-กัมพูชา ตามมิติพระพุทธศาสนาสองแผ่นดิน ซึ่งจัด
ประจําทุกปี ด้านความเชื่อ มีพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปูุสรวง ณ วัดไพรพัฒนา ซึ่งศิษยานุ
ศิษย์ได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องนับตั้งแต่หลวงปูุสรวงละสังขาร เป็นการน้อมรําลึกเชิดชูกตัญญูกตเวทิตา บูชา
คุณมหาปูชนียาจารย์หลวงปูุสรวง และเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา การลด
โลงศพหลวงปูุ ส รวงและการกราบไหว้ ขอพร เพื่อความเป็น สิ ริ มงคลให้ ชีวิ ต ตลอดจนการแก้บ น
หลังจากที่ได้บนบานและได้ผลสําเร็จตามที่ บนบานไว้จึงมีการนําไก่ปั้นและว่าวมาถวายบูชา ๕๕ ด้าน
สหธรรม วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสั งคม มารยาทในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ ทางมูลนิธิวัดไพรพัฒนา มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับ
มารยาทต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้ องในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี เป็นต้น ตัวอย่างของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวศาสน
สถาน เช่น การทิ้งเศษอาหาร ขยะ และของไม่ใช้แล้วอื่น ๆ ควรทิ้งลงในสถานที่ซึ่งทางมูลนิธิจัดไว้ให้
เท่านั้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวนี้มีความเชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๕๕

, สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูสงิ ห์, “แผ่นพับแนะนาบ้านไพรพัฒนา หมู่บ้าน OTOP เพื่อการ
ท่องเที่ยว”, อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ.

๑๖๓

๔.๒.๕ จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมสํ า คั ญ ที่ เ ลื อ กมาเป็ น ตั ว แทนใน
การศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีมี ๑ แห่ง คือ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลช่องเม็ก
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่ ๔.๕ แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีมีจุดท่องเที่ยววัดสิรินธรวนารามภูพร้าว๕๖
๕๖

ภาพจาก, <https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2013/09/แผนที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี.png >, 11 April 2019.

๑๖๔
ผลของการวิจั ย มี ข้อ ค้น พบที่น่ าสนใจมี อยู่ ๒ ประเด็ น คือ ๑) สภาพทั่ว ไปของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ๒) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๒.๕.๑ สภาพทั่ ว ไปของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปของแหล่ ง
ท่องเที่ยววัดสิรินธรวนารามภูพร้าวในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓) ด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกตพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจําเป็นสําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว มีดังต่อไปนี้
ห้องน้ําหรือห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคม ใช้การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่บนภู
พร้าวมีถนนตัดผ่านเข้าถึงบริเวณวัด มีลานจอดรถที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและพอเพียง หากเดินทาง
จากเมืองอุบลราชธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ เริ่มตั้งต้นจากถนนเลี่ยงเมือง (อําเภอวารินชําราบ
–ช่องเม็ก) เดิน ทางต่อไปตามเส้นทางผ่านอําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอสิรินธร ก่อนถึงช่องเม็ก
ประมาณ ๕ กิโลเมตร จะเห็นปูายวัดสิรินธรวนารามภูพร้าวอยู่ทางด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไปตาถนนแล้ว
เข้าสู่ลานจอดรถที่ทางวัดจัดไว้บิการนักท่องเที่ยวได้เลย จากตัวเมืองอุบลราชธานีถึงวัดสิรินธรวนาราม
ภูพร้าวรวมระยะทางประมาณ ๘๙ กิโลเมตร เมื่อมองหาสถานที่จอดรถได้แล้วก็ลงจากรถเทียวชม
สถานที่ต่าง ๆ ได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใด ๆ ทางวัดเปิดให้เข้า เที่ยวชมได้ทุกวั น ตั้งแต่เวลา
๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัดฤกษ์ ที่พักแรม ช่วงวันเวลาปกตินอกจาก
เทศกาลมีที่พักแรมพอเพียงเนื่องจากอยู่ใกล้กับตัวอํา สิรินธร อําเภอพิบูลมังสาหาร และห่างจากตัว
เมืองอุบลราชธานี ประมาณ ๘๘ กิโลเมตร เท่านั้น สาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วมี
ไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
๒) ด้านสิ่งปลูกสร้าง ขณะที่คณะผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตได้
พบว่าทางวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นจุดเด่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนได้เที่ยวชมดังนี้ อุโบสถ มี
ต้นแบบมาจากวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่มีความ
กว้างกว่าเป็นสองเท่า เสาแต่ละต้นลงลวดลายด้วยมือ รอบนอกเป็นลายดอกบัวตามคติบัว ๔ เหล่า
ภายอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ซึ่งจําลองมาจากพระพุทธชินราชจังหวัดพิษ ณุโลก
มีเพียงส่วนรัศมีเท่านั้นที่ถูกนําออกไป เพื่อให้และดูกลมกลืนกับบรรยากาศของที่นี้มากขึ้น ในฉากหลัง
ทําเป็นรูปต้นโพธิ์ ตัวอุโบสถแกะเป็นรูปพญานาคพันรอบอุโบสถ มีต้นกัลปพฤกษ์ที่สวยงามอยู่ด้านหลัง
พญานาค ภายนอกด้านหลักอุโบสถช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าและหลังพระอาทิตตกตอนเย็นจะ
มีลักษณะเรืองแสงเป็นแสงสีเขียวเข้ม หอฉัน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ มี ความสะอาด
และสวยงาม ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ คือ กุฏิสงฆ์ จัดเป็นสังฆาวาสที่อยู่อีกส่วนหนึ่งมิได้อยู่รวมกันกับ
แหล่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมยกเว้นกุฏิของเจ้าอาวาสเท่านั้นใกล้กับบริเวณจุดที่นักท่องเที่ยวเข้า
มาเที่ยวชม วิหาร ประดิษฐานรูปเหมือนพระสงฆ์สุ ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นสายพระปุา เช่น หลวงปูุเสาร์
หลวงปูุมั่น หลวงปูุชา เป็นต้น ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชา นอกจากมีรูปเหมือนของพระสุปฏิบัติ
ดังกล่าวแล้วยังมีปูายโปสเตอร์นํามาจัดเป็นนิทัศการเพื่อนําเสนอเกี่ยวกับประวัติและผลงานของพระสุ
ปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมด้วย ห้องน้ําหรือห้องสุขา วัดแห่งนี้จัดทําห้องน้ําหรือห้องสุขาไว้

๑๖๕
ใหญ่โต มีพื้นที่ใช้สอยเป็นจํานวนมาก มีความเพียงพอกับกานใช้สอย มีพนักงานรักษาความสะอาด
ปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่ง เหล่านี้คือด้านสิ่งปลูกสร้างที่จัดไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว
๓) สถานที่และสะภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูพร้าวมี
สถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เมื่อขึ้นมาสู่บริเวณวัดแล้วมีจะงอยผาให้นักท่องเที่ยวได้ไปยืน
ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์มองไปบริเวณโดยรอบจะเห็นปุาไม้ ภูเขาติดชายแดนไทย-ลาว ที่อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกของวัดภูพร้าว เมื่อมองออกไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเห็นน้ําในเขื่อนสิรินธรยิ่งเมื่อถึง
เวลาเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ บริเวณดังกล่าวมีความสวยงามมาก บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งนี้มีการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อมมีที่ให้นักท่องเที่ยวได้นักพักผ่อนอย่างสะดวกสบาย
ไว้เป็นจุด ๆ โดยเฉพาะภายในอุโบสถจะมีที่ ให้นั่งพักผ่อนหลัง จากที่ได้ไหว้พระในอุโบสถเสร็จแล้ว
เนืองจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่โปร่งมีลมพัดผ่า นเย็นสบายจึงมีนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนจํานวนมาก
เหล่านี้คือสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยียนแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้
๔.๒.๕.๒ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวที่เข้า
มาชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สําคัญดั้งต่อไปนี้
๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบของศาสนาดังต่อไปนี้ คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทําบุญด้วย
อามิสบูชาคือมีการบูขาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ด้านศาสนธรรม มีปูายโปสเตอร์
จัดเป็นนิทัศการเกี่ยวกับชีวประวัติและคําสอนของพระสุปฏิบัติสายพระปุาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป
ตั้งไว้ในนักท่องเที่ยวได้ศึกษาและนําไปปฎิบัติ เช่น คําสอนของหลวงปูุเสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูุมั่น ภู
ริทตฺโต, หลวงปูุทองรัตน์ กนฺตสีโล, หลวงปูุชา สุภทฺโท, หลวงปูุกิ ธมฺมุตฺตโม,หลวงปูุสาย จารุวณฺโณ
และ หลวงปูุบุญมาก ฐิติปญฺโญ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในสังฆาวาสยังมี พุทธภาษิต คติธรรม คําสอน
ต่าง ๆ ติดไว้ทั่วไปด้วย ด้านศาสนบุคล มีพระสงฆ์ คือ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ ได้เข้ามาปฏิบัติ
กรรมฐานในสถานที่นี้และเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัดแห่งนี้ ได้เคยได้ปรารภกับลูกศิษย์ของท่านว่าต่อไป
ในอนาคต จะมีผู้ใจบุญมาบําเพ็ญบารมีของเขาให้เต็มบริบูรณ์ เขาจะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้รุ่งเรือง
จะมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา จํานวนมาก มาในสถานที่แห่งนี้ ปราชญ์ บัณฑิตจะแวะมาพักอาศัย
มิได้ขาด พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ นี้ประวัติของท่านก็ได้เป็นผู้ อุปสมบทและศึกษาปฏิธรรมกับ
พระสายวัดปุาซึ่งพระสงฆ์สายวัดปุาที่มีชื่อเสียงที่เป็นครูบาอาจารย์ปฎิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาตามสายนี้
เช่น หลวงปูุเสาร์ กนฺตสีโล นามเดิม เสาร์ เกิดวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ ที่บ้านข่าโคม ตําบล
หนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทวัดใต้ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ต่อมาภายหลังท่านได้ญัตติเป็นพระสงฆ์ฝุายธรรมยุต วัดศรีอุบลรัตนาราม อําเภอเมือง
อุบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูทา โชติปาโล เป็นพระอุปัชฌา หลังจากท่านได้เป็นเจ้าอาวาส
วัดใต้ ท่านก็ได้ย้ายมาบูรณะและเปิดสํานักปฏิบัติธรรมที่วัดเลียบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ
พ.ศ.๒๔๓๙ และเมื่อได้ผูกพัทธสีมาเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ท่านจึงออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่าง ๆ
ได้สร้างสํานักสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นหลายแห่ง เช่น สํานักสงฆ์ภูเขาแก้ว,สํานักสงฆ์
ดอนธาตุ,สํานักสงฆ์วัดปุาบ้านสวนงัว,สํานักสงฆ์บ้านเหล่าเสือโก๊ก,สํานักสงฆ์ ปุาท่าหัวดอน และสํานัก
สงฆ์ปุาดอนธรรม หลวงปูุเสาร์มีศิษญ์องค์สําคัญหลายองค์ เช่น หลวงปูุมั่น ภูริทัตฺโต วัดปุาสุทธาวาส

๑๖๖
ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร, หลวงปูุทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดปุาบ้านคุ้ม ตําบล
โคกสว่าง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี, และหลวงปูุบุญมาก ฐิติปญฺโญ วัดภูมะโรง แขวงจําปาสัก
ประเทศลาว ผู้ที่สร้างวัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้ เป็นต้น ด้านศาสนสถาน มีอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้ อมที่ค วามสวยงาม เช่น อุโ บสถและวิห ารซึ่งออกแบบสร้างไว้อย่างสวยงาม กุฏิส งฆ์
ห้ อ งน้ํ า หรื อ ห้ อ งสุ ข าที่ใ หญ่ แ ละมี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยมาก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วมีวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามให้
นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นต้น ด้านศาสนพิธีกรรม วัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้มิได้เน้นให้นักท่องเที่ยว
ประกอบพิธีกรรมมากนักแต่เน้นความสวยงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็น หลัก หากนั กท่องเที่ยวประสงฆ์บริจาคทําบุญก็มีเพียงตู้รับบริจาคตั้งไว้ให้ หากประสงฆ์ถวาย
สังฆทานกับพระสงฆ์ก็จะมีจิตอาสาของทางวัดไปนิมนต์พระสงฆ์มารับสังฆทาน พิธีกรรมเป็นไปในแนว
เรี ย บง่าย ดังนั้ น ภายในแหล่ งท่องเที่ยวจึงไม่มี ร้านค้าหรือตลาดขายของฝากสํ าหรับนักท่องเที่ยว
เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วไป หากนักท่องเที่ยวรู้สึกหิวกระหายก็มีน้ําใส่แก้วพลาสติกแช่รวมไว้
กับน้ําขังในถังใบใหญ่ไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มฟรีอีกด้วย
๒) กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง
กับประเภทของวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ คือ ด้านวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นี้มีวัตถุธรรมที่ถูกออกแบบไว้อย่างงดงามให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยวชม เช่น พระพุทธรูป อุโบสถเรือง
แสง ต้นกัลป์ประพฤกษ์ ต้นโพธิ์ พญานาค และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่มีการออกแบบไว้อย่างงดงาม ด้านคติ
ธรรม วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดําเนินชีวิต มีการนําชีวประวัติและคติธรรมของพระสุปฏิบัติสายปุามา
จัดทําเป็นโปสเตอร์ติดตั้งไว้รอบ ๆ ตัววิหารที่ประดิษฐานรู ปเหมือนของพระสุปฏิบัติเหล่านั้น เช่น
ชีวประวัติและคติธรรมของหลวงปูุเสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต, หลวงปูุทองรัตน์ กนฺตสีโล,
หลวงปูุชา สุภทฺโท, หลวงปูุกิ ธมฺมุตฺตโม,หลวงปูุสาย จารุวณฺโณ และ หลวงปูุบุญมาก ฐิติปญฺโญ เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชารู ปเหมือนของพระสุปฏิบัติ ภายในศาลาเสร็จแล้วก็จะออกมาเดินศึกษา
ชีวประวัติและคติธรรมคําสอนของพระสุปฏิบัติเหล่านั้ นเพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เป็น
ต้น ด้านเนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ ประเพณีดีงามต่าง ๆ ทางวัดร่วมกับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมี การออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม
สวยงาม มีความเป็นระเบียบ และปลอดภัย ด้านสหธรรม วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม มารยาท
ในที่ พัก สถานที่ท่ องเที่ย ว ศาสนสถาน การติ ดต่อ สื่ อสารกั บบุค คลในสถานที่ต่า ง ๆ ทางวัด และ
ผู้เกี่ยวข้องมีการสื่อสารเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี เป็นต้น ตัวอย่างของ
การปฏิ บั ติต นที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วศาสนสถาน เช่ น การแต่ง กายที่ เหมาะสมเมื่ อ เข้ ามาเยี่ ย มชมแหล่ ง
ท่องเที่ยว การทิ้งเศษอาหาร ขยะ และของไม่ใช้แล้วอื่น ๆ ควรทิ้งลงในสถานที่ซึ่งทางสถานที่ท่องเที่ยว
จัดไว้ให้เท่านั้น กิจกรรมที่จัดไว้บริการนักท่องเที่ยวดังที่กล่าวมานี้มีความเชื่อมโยงกับประเภทของ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวัดสิ
รินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้ ภายหลังจากเที่ยวในวัดสิรินธรวนารามภูพร้าวแห่งนี้เสร็จแล้วก่อเดนทาง
กลับก็สามารถแวะซื้อของที่ระลึกหรือของฝากที่ตลาดช่องเม็กอันเป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาวซึ่งอยู่ห่างไป
อีกประมาณ ๕ กิโลเมตร เท่านั้น

๑๖๗

๔.๓ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง ผลลัพธ์ที่ทําให้กระเทือน
ไปถึงสิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่งผลกระทบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบวก คือ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดผลดี เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว คือ มีการสร้างหรือ
ดูแลรักษาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดี มั่นคง
สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ด้านศาสนา นักท่องเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธรรม
คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ได้มีการอนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป ทําให้เกิดงานเทศกาล
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นต้น ๒)
ด้านลบ คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น แล้ วทําให้เกิดผลเสียหาย เช่น ด้านศาสนา ขาดความเคารพใน
ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา หรือ ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม
ทั้งด้านวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ขาดการการอนุรักษ์สืบทอดทางด้านวัฒนธรรม
ขาดการทําให้เกิดงานเทศกาลท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมมากขึ้น ประเทศขาดโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์
ของชาติมาขึ้น เป็นต้น สําหรับผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่กล่าวถึงใน
หัว ข้อนี้ หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีส านใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑)
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมาย
หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ํา ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุล
ฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัด
อุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับดังนี้

๔.๓.๑ จังหวัดนครราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจังหวัดนครราชสีมามี ๒ แห่ ง คือ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒ าจารย์ (โต พรหมรังสี ) และ
ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ผลของการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๔.๓.๑.๑ อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) คณะผู้วิจัยได้ลง
เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ในพื้ น ที่ ภ าคสนามโดยได้ สั ม ภาษณ์ นั กท่ อ งเที่ย วกลุ่ มตั ว อย่ างจํา นวน ๒๗ คน
ประเด็นสัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้าน
สถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อด้านวัฒนธรรม ผลของการวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๑ ดังนี้

๑๖๘

พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงบวก

๒๗ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๒๗ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๒๗ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๒๗ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๒๗ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๒๗ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๒๗
สภาพทั่วไปด้าน ๒๗ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๒๗ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๒๗
สภาพทั่วไป
๒๗ มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๒๗ อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๒๗ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๒๗ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

%
๙๖.๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๓
๑๐๐
๙๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๑
วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๐
ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๒๗
๙๙.๐๘
๐.๙๒
๒๗ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ๙๓.๓ ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
๒๗ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
๑๐๐ ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
พฤติกรรม
๒๗ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ ๑๐๐ ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๒๗ มีความเคารพในศาสนสถาน
๑๐๐ ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
๒๗ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๑๐๐ ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๒๗
๙๙
๑
พฤติกรรม
๒๗ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
๙๖.๓ ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
นักท่องเที่ยว
๒๗ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
๑๐๐ ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๒๗ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ๑๐๐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๒๗ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๑๐๐ ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๒๗
๙๙
๑
เฉลี่ยรวมทุกด้าน ๒๗
๙๙
๑

%
๓.๗
๐
๐
๐
๓.๗
๐
๐
๐
๓.๗
๐
๐
๐
๓.๗
๐
๐
๐
๐
๓.๗
๐
๐
๐

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จาการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์ได้มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๙.

๑๖๙
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ ง ปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๙.๐๘
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๙.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๙๙.
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต
พรหมรังสี)” มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
เท่ากับร้อยละ ๙๙ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่ง
ปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
๔.๓.๑.๒ ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บ
รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ภาคสนามโดยได้สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๕ คน ประเด็น
สัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้าน
วัฒนธรรม ผลของการวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๒ ดังนี้
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๑๕ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๑๕ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๑๕ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๑๕ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๑๕ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๑๕ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๑๕
สภาพทั่วไปด้าน ๑๕ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๑๕ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๑๕

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

%

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๓
๙๙
๑๐๐
๙๓.๓
๙๗

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๑
วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๓

๐
๐
๐
๐
๐
๖.๗
๐
๖.๗

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๒ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๗๐
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
เกี่ยวกับด้าน
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

N

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๑๕
๑๔
๑๕
๑๕

มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

%

๑๐๐
๙๓.๓
๑๐๐
๙๓.๓
เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๑๕
๙๗
๑๕ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ๙๓.๓
๑๕ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
๙๓.๓
พฤติกรรม
๑๕ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ ๙๓.๓
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๑๕ มีความเคารพในศาสนสถาน
๑๐๐
๑๕ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๙๓.๓
๙๔.๖๔
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๑๕
พฤติกรรม
๑๕ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
๑๐๐
นักท่องเที่ยว
๑๕ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
๑๐๐
ด้านวัฒนธรรม ๑๕ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ๑๐๐
๑๕ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๑๐๐
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๑๕
๑๐๐
๙๗.๕๓
เฉลี่ยรวมทุกด้าน ๑๕

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

%

รวม
%

ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
๓
ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๕.๓๖
ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๐
๒.๔๗

๐
๖.๗
๐
๖.๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖.๗
๖.๗
๖.๗
๐
๖.๗
๐
๐
๐
๐

ตารางที่ ๔.๒ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (ต่อ)
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จาการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์ได้มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริ โภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๙.
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๗.
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๗.
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๔.๖๔.

๑๗๑
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย”
มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับร้อย
ละ ๙๗.๕๓ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

๔.๓.๒ จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจั งหวัดบุ รี รั ม ย์ มี ๒ แห่ ง คือ ๑) อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ ง และ ๒)ปราสาทเมือ งต่ํา แต่
เนื่องจากทั้งสองแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายกัน อยู่ใกล้กัน และมีหน่ วยงานที่กํากับดูแล
เป็นหน่วยงานเดียวกันคืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงได้เก็บข้อมูลทั้งสองแห่งรวมเข้าไว้ในชุด
เดียวกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ลงเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ภาคสนามโดยได้สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน ๔๐ คน ประเด็นสัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ผลของการวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๓ ดังนี้
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๔๐ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๔๐ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๔๐ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๔๐ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๔๐ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๔๐ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔๐
สภาพทั่วไปด้าน ๔๐ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๔๐ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๔๐
สภาพทั่วไป
๔๐ มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๔๐ อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๔๐ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๔๐ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๔๐

%

๙๒.๕
๑๐๐
๙๒.๕
๑๐๐
๙๕
๑๐๐

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๙๗
๓
วางผั
ง
สิ
ง
่
ปลู
ก
สร้
า
งไม่
เป็นระเบียบ
๑๐๐
๙๗.๕ ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๙๘.๗๕
๑.๒๕
ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
๙๕
๑๐๐ อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
๘๗.๕ ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
๑๐๐ ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
๙๖
๔

%

รวม
%

๗.๕
๐
๗.๕
๐
๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๐ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๐
๒.๕ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕
๑๐๐
๐
๑๒.๕ ๑๐๐
๑๐๐
๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๓ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป

๑๗๒
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ํา
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๔๐ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
๔๐ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
พฤติกรรม
๔๐ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๔๐ มีความเคารพในศาสนสถาน
๔๐ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๔๐
พฤติกรรม
๔๐ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
นักท่องเที่ยว
๔๐ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๔๐ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๔๐ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๔๐
เฉลี่ยรวมทุกด้าน ๒๗

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

%

๙๒.๕
๙๕
๙๗.๕
๙๕
๙๗.๕

ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๕
ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๐
๓

๗.๕
๕
๒.๕
๕
๒.๕

๙๕

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๗

๐
๐
๐
๐

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๓ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ํา (ต่อ)
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จาการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์ได้มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๗.
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๘.๗๕.
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๖.
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๕.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และปราสาทเมืองต่ํา” มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย

๑๗๓
รวมทุกด้าน เท่ากับร้อยละ ๙๗. แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

๔.๓.๓ จังหวัดสุรินทร์
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจังหวัดสุรินทร์มี ๒ แห่ง คือ วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร และวัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) ผลของการ
วิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
๔.๓.๓.๑ วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
ภาคสนามโดยได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๖ คน ประเด็นสัมภาษณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ผลของการวิจัย
ปรากฏตามตารางที่ ๔.๔ ดังนี้
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

๖
ห้องน้ํามีความพอเพียง
๖
ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๖
น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๖
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๖
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๖
มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๖
สภาพทั่วไปด้าน ๖
วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๖
ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๖
สภาพทั่วไป
๖
มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๖
อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๖
มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๖
ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

๑๐๐
๘๓.๓
๑๐๐
๘๓.๓
๑๐๐
๘๓.๓

เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๖

๑๐๐

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๘
วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๘
ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
๐
ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา

พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๖
๖
๖
๖
๖

เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
เคารพหลักธรรมทางศาสนา
เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
มีความเคารพในศาสนสถาน
เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา

๙๒

๘๓.๓
๑๐๐
๙๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

%

รวม
%

๐
๑๖.๗
๐
๑๖.๗
๐
๑๖.๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๖.๗ ๑๐๐
๑๐๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๐
๑๐๐
๐
๑๐๐
๐
๑๐๐
๐
๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๔ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร

๑๗๔

พฤติกรรม
N
ปฏิบัติแหล่งใน
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก
ท่องเที่ยว
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๖
พฤติกรรม
๖
ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
นักท่องเที่ยว
๖
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๖
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๖
ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๖
เฉลี่ยรวมทุกด้าน ๖

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

๑๐๐

๐
ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๐
๓.๒

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๘

%
๐
๐
๐
๐

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๔ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร (ต่อ)
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จาการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์ได้มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดี จากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร”
มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับร้อย
ละ ๙๖.๘ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

๑๗๕
๔.๓.๓.๒ วัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง) คณะผู้วิจัยได้ลงเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
ภาคสนามโดยได้สั มภาษณ์ นักท่องเที่ยวกลุ่ มตัวอย่างจํานวน ๓๙ คน ประเด็นสัมภาษณ์เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ผลของ
การวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๕ ดังนี้
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

๓๙ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๓๙ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๓๙ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๓๙ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๓๙ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๓๙ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๓๙
สภาพทั่วไปด้าน ๓๙ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๓๙ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓๙
สภาพทั่วไป
๓๙ มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๓๙ อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๓๙ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๓๙ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

๘๔.๖
๑๐๐
๘๙.๗
๘๗.๒
๙๗.๔
๙๒.๓

เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๓๙

๙๖.๗๘

๓๙ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
๓๙ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
พฤติกรรม
๓๙ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๓๙ มีความเคารพในศาสนสถาน
๓๙ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๓๙
พฤติกรรม
๓๙ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
นักท่องเที่ยว
๓๙ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๓๙ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๓๙ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๓๙
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๗.๔
๑๐๐

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๘
วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๑๑.๕๔
ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
๓.๒
ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๐.๕๒
ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๑
๔.๘๖

๙๒
๘๗.๑๘
๘๙.๗๔
๘๘.๔๖

๙๗.๔
๑๐๐
๘๙.๗
๑๐๐

๙๙.๔๘

๙๔.๙
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙
๙๕.๑๔

%

รวม
%

๑๕.๔
๐
๑๐.๓
๑๒.๘
๒.๖
๗.๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๒.๘๒ ๑๐๐
๑๐.๒๖
๑๐๐
๑๐๐
๒.๖ ๑๐๐
๐
๑๐๐
๑๐.๓ ๑๐๐
๐
๑๐๐
๑๐๐

๐
๐
๐
๒.๖
๐
๕.๑
๐
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๕ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง)

๑๗๖
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และด้านวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จาการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์ได้มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๒.
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็น ระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๘๘.๔๖
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๖.๘๗.
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๙.๔๘.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มี ต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๙๙.
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “วัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง)” มิได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับร้อยละ
๙๕.๑๔ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

๔.๓.๔ จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจังหวัดศรีสะเกษมี ๑ แห่ง คือ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ลงเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ภาคสนามโดยได้สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๔๑ คน ประเด็นสัมภาษณ์เป็น
เรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวั ฒนธรรม ผลของ
การวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๖ ดังนี้

๑๗๗
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

๔๑ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๔๑ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
๔๑ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
๔๑ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
๔๑ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๔๑ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๔๑
สภาพทั่วไปด้าน ๔๑ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๔๑ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๔๑
สภาพทั่วไป
๔๑ มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๔๑ อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๔๑ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๔๑ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

๙๗.๖
๑๐๐
๙๐.๒
๙๗.๖
๙๗.๖
๑๐๐

เฉลีย่ สภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๔๑

๙๓.๙๐

๔๑ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
๔๑ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
พฤติกรรม
๔๑ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๔๑ มีความเคารพในศาสนสถาน
๔๑ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๔๑
พฤติกรรม
๔๑ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
นักท่องเที่ยว
๔๑ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๔๑ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๔๑ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๔๑
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๒.๘๓
วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๑.๒๐
ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
๖.๑๐
ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๐
ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๐.๖๐
๒

๙๗.๑๗

๙๗.๖
๑๐๐
๙๘.๘๐

๙๕.๑
๘๗.๘
๙๕.๑
๙๗.๖

๑๐๐

๙๗.๖
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙.๔๐

๙๘

%

๒.๔
๐
๙.๘
๒.๔
๒.๔

๐
๒.๔
๐
๔.๙
๑๒.๒

๔.๙
๒.๔

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒.๔ ๑๐๐
๐ ๑๐๐
๐ ๑๐๐
๐ ๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๖ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง)
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็น สาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จากการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๗.๑๗

๑๗๘
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๘.๘๐
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๓.๙๐.
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๙๙.๔๐
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง)”
มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับร้อย
ละ ๙๘ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

๔.๓.๕ จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสําคัญที่เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษา
ของจังหวัดอุบลราชธานีมี ๑ แห่ง คือ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ลงเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ภาคสนามโดยได้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๑ คน ประเด็นสัมภาษณ์เป็น
เรื่องเกี่ยวกับสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ผลของ
การวิจัยปรากฏตามตารางที่ ๔.๗ ดังนี้
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
ท่องเที่ยว

N
ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก

๓๑ ห้องน้ํามีความพอเพียง
๓๑ ห้องน้ําสะอาดและปลอดภัย
สภาพทั่วไป
๓๑ น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง
เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค ๓๑ ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี
พื้นฐาน
๓๑ ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ดี
๓๑ มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย
เฉลี่ยสภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ๓๑

%

๑๐๐
๑๐๐
๙๓.๕
๑๐๐
๑๐๐
๙๖.๘

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

ห้องน้ําไม่มีความพอเพียง
ห้องน้ําไม่สะอาดและปลอดภัย
น้ําอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
๙๘.๓๘
๑.๖๒

%

๐
๐
๖.๕
๐
๐

๓.๒

รวม
%
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๔.๗ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว

๑๗๙
พฤติกรรม
ปฏิบัติแหล่งใน
N ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงวก
ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไปด้าน ๓๑ วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
สิ่งปลูกสร้าง
๓๑ ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม
เฉลี่ยสภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง ๓๑
สภาพทั่วไป
๓๑ มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี
เกี่ยวกับด้าน
๓๑ อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย
สถานที่และ
๓๑ มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
สภาพแวดล้อม ๓๑ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

%

ข้อสัมภาษณ์ผลกระทบเชิงลบ

๑๐๐

วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ

๑๐๐

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
๑๐๐
๐
๑๐๐ ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
๑๐๐ อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
๑๐๐ ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
๑๐๐ ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เฉลี่ยสภาพทัว่ ไปเกี่ยวกับด้านสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม ๓๑
๑๐๐
๐
๓๑ เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ๑๐๐ ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
๓๑ เคารพหลักธรรมทางศาสนา
๑๐๐ ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
พฤติกรรม
๓๑ เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ ๑๐๐ ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
นักท่องเที่ยว
ด้านศาสนา
๓๑ มีความเคารพในศาสนสถาน
๙๖.๘ ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
๓๑ เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๙๖.๘ ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๙๘.๗๒
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านศาสนา ๓๑
๑.๒๘
พฤติกรรม
๓๑ ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ไม่
ใ
ช้
ส
อยปั
จ
จั
ย
สี
อ
่
ย่
างถูกต้อง
๙๖.๘
นักท่องเที่ยว
๓๑ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
๑๐๐ ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ด้านวัฒนธรรม ๓๑ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ๙๖.๘ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
๓๑ ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๙๖.๘ ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
๙๗.๖๐
เฉลี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ๓๑
๒.๔๐
๙๘.๙๔
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
๑.๐๖

%

รวม
%

๐

๑๐๐

๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓.๒
๓.๒
๓.๒
๐
๓.๒
๓.๒

ตารางที่ ๔.๗ จํานวนค่าร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ศาสนา และวัฒนธรรม : วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว (ต่อ)
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยว
แห่งนี้ท่านได้เห็น สาธารณูปโภคพื้นฐาน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และวัฒนธรรม
อย่างไรบ้าง ผลการวิจัยซึ่งได้จากการนําเอาแบบสัมภาษณ์ไปทําการวิเคราะห์มีข้อค้นพบดังนี้
๑) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ํามีความพอเพียง ห้องน้ํา
สะอาดและปลอดภัย น้ําอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟูาเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๘.๓๘
๒) สภาพทั่ว ไปด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น วางผังสิ่ งปลูกสร้างเป็นระเบียบ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.
๓) สภาพทั่วไปเกี่ยวกับด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม เช่น มีการบริหารจัดการของเสียที่
ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภั ย มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๑๐๐.

๑๘๐
๔) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา เช่น เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพ
หลั กธรรมทางศาสนา เคารพนั กบวชศาสนาที่ต นนับ ถือ มี ความเคารพในศาสนสถาน เคารพใน
พิธีกรรมทางศาสนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ ๙๘.๗๒.
๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านวัฒนธรรม เช่น ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับร้อยละ ๙๘.๖๐
สรุปว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยว “วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว”
มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับร้อย
ละ ๙๘.๙๔ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

แหล่งท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ํา
วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร
วัดปุาอาเจียง(สุสานช้าง)
วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง)
วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว
รวม

N
๒๗
๑๕
๔๐
๖
๓๙
๔๑
๓๑
๑๙๙

%
๙๙.๐๐
๙๗.๕๓
๙๗.๐๐
๙๖.๘๐
๙๙.๐๐
๙๘.๐๐
๙๘.๙๔
๖๘๖.๒๗

ระดับผลกระทบ
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด
มีผลกระทบน้อยทีส่ ุด

ร้อยละค่าเฉลี่ยรวมผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมอีสานใต้

๒๘

๙๘.๐๔

มีผลกระทบน้อยที่สุด

ตารางที่ ๔.๘ จํานวนร้อยละค่าเฉลี่ยรวมผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอีสานใต้
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม “แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒ นธรรมอีส านใต้ ” มิ ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ ย วทางศาสนาและวัฒ นธรรม มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ ๙๘.๐๔ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสภาพทั่วไป
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
มีต่อด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จึงทําให้มีผลกระทบด้านลบต่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้โดยรวมน้อยที่สุด

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจ ัย เรื ่อ ง การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ แ ละเส น ทางการท อ งเที ย วทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต เสนทางการ
ทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต ศึกษาผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต วิธีดาเนินการวิจัย โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากการลงสังเกต และสัมภาษณ์ กลุมตัวอยางในภาคสนาม วิเคราะห์ขอมูลโดยใชวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบบันทึกเอกสาร ใชบันทึก
การสืบคนขอมูลจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ แบบบันทึกการสังเกต ใชบันทึก การ
สังเกตในเขตพื้นที่ภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ ใชสัมภาษณ์กลุมนักวิชาการดานประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรมและ การทองเที่ยว กลุมผูบริหารจัดการการทองเที่ยว กลุมผูดูแลแหลงทองเที่ยว กลุม
นักทองเที่ยว และกลุมผูประกอบการการทองเที่ยวในพื้นที่เปูาหมาย สาหรับเนื้อหาที่นาเสนอในบทนี้
แบงเป็น ๓ หัวขอหลัก คือ ๑) สรุปผลการวิจัย ๒) อภิปรายผล และ ๓) ขอเสนอแนะ แตละหัวขอจะ
ไดนาเสนอตามลาดับดังตอไปนี้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจงายในขอคนพบที่ไดรับจากการทาวิจัย คณะผูวิจัยไดใชวิธีสรุป
ผลการวิจัยโดยเรียงตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

๕.๑.๑ ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
ประวัติศาสตร์คือเรื่องราวลาดับเหตุการณ์ความเป็นมาในอดีต งานวิจัยนี้ไดแบง
การศึกษาออกเป็น ๒ หัวขอ คือ ๑) ประวัติศาสตร์ อีสานใต ๒) แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต ผลของการวิจัยมีขอคนพบสรุปไดดังนี้
๕.๑.๑.๑ ประวัติศาสตร์อีสานใต ไดแบงการศึกษาออกเป็น ๒ หัวขอ คือ ๑)
ความหมายของอีสานใต และ ๒) ความเป็นมาของอีสาใต ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
๑) ความหมายของอีสานใต คือ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางของประเทศไทย มีน้ามูลไหลผาน ดานทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออกติดเทือกเขาฎ
องเร็กและประเทศกัมพูชา ในดินแดนนี้เคยมีกลุมคนอาศัยอยูรวมกันมานานแลวไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ปี กอนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร) และกอนเกิดอาณาจักรสุโขทัย เห็นไดจากภาพเขียนยุคกอน
ประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือ ภาพเขียนที่อุทยานแหงชาติ
ผาแตม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตน

๑๘๒
๒) ความเป็นมาของอีสาใต ไดแบงการศึกษาออกเป็น ๓ หัวขอ คือ ๑)
ลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ ๒) กลุมชาติพันธุ์ชนเผาไทยในอีสานใต และ ๓) หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ซึง่ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
(๑) ดานลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์อีสานใต ดานภูมิประเทศ
มีพื้นที่แบงเป็น ๕ จังหวัด ไดแก จังวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี ตั้งอยูในดินแดนที่เรียกวาที่ราบสูงโคราช เป็นพื้นที่ราบสูงเริ่มจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
อยูทางดานทิศตะวันตกราบต่าลงทางทิศตะวันออกไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทุกจังหวัดใน
อีสานใตมีลาน้ามูลเป็นแมน้าสายสาคัญไหลผาน ความยาวประมาณ ๖๔๐ กิโลเมตร มีตนกาเนิดจาก
เทือกเขาสันกาแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อาเภอครบุรี ไหลผานจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรี
สะเกษ และไหลไปบรรจบกั น กั บ แม น้ าชี บริ เ วณบ า นไม ข อนยู ง อ าเภอวาริ น ช าราบ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี แลวไหลลงสูแมน้าโขงที่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดานภูมิอากาศ เป็น
ภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับแหง และมีปริมาณน้าฝนปานกลาง มี ๓ ฤดูกาล คือ ฤดูรอน อยูในชวง
ระหวางกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน อยูในชวงระหวางกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุล าคม ฤดูห นาว อยูในชว งระหว างกลางเดือนตุล าคมถึง กลางเดือนกุมพาพันธ์ มี
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยอยูที่ ๓๒.๑๐ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่าสุดโดยเฉลี่ยอยูที่ ๒๑.๒๐ องศา
เซลเซียส ภูมิพฤกษ์ มีลักษณะคลายเคียงกับภาคอีสานโดยรวมที่สาคัญคือมี ปุาเบญจพรรณ และปุา
แดง ดานภูมิอุทก แมน้าสายหลักในอีสานใตคือลาน้ามูล มีตนกาเนิดจากเทือกเขาสันกาแพง บริเวณ
เขื่ อนมูล บน อาเภอครบุ รี จั ง หวั ดนครราชสี ม า ด านภูมิ ป ฐพี เป็ นดิ นแดนที่ อุด มสมบู ร ณ์ไ ปด ว ย
ทรัพยากรแรประเภทหิน แรประเภทน้าเกลือ แรประเภททราย ดานภูมิธรณี มีดินตะกอน พบใน
บริเวณใกลลุมน้าตาง ๆ มีเนื้อดินที่มีความละเอียดปานกลาง ที่เหมาะสาหรับใชทานา ดินลานตะพัก
ลาน้า มีเนื้อดินละเอียดปานกลางจนถึงหยาบ เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้าพามาทับถม พื้นที่บางแหง
พบศิลาแลงโผลงขึ้นมาที่ผิวดิน ดินลักษณะลานตะพักลาน้านี้ใชในการทานาได ดินในที่สูงและภูเขา
เป็ นดินที่มีสี แดงเหลื อง เนื้ อดินหยาบจนถึงเป็นลู กรัง ชั้นดิน ในบางแหง มีหินทราย หิ นกรวดหรือ
หินดินดาน อยูชั้นลาง พบบริเวณทิวเขาสันกาแพงและทิวเขาฎองเร็ก เป็นตน
(๒) กลุมชาติพันธุ์ชนเผาไทยในอีสานใต สาหรับกลุมชาติพันธุ์ชนเผา
ไทยในอีสานใต หากแบงตามสาเนียงโดยใชภาษาพูดเป็นเกณฑ์สามารถแบงได ๔ กลุมใหญ คือ ๑)
กลุ ม ชาติพัน ธุ์เ ขมร กลุ มนี้ เป็ น กลุ มชนที่เ กา แก เคยมีอิ ทธิ พ ลมากในดิ นแดนแถบนี้ เพราะปรากฏ
หลักฐานวาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๓ พวกเขมรหรือขอมไดมีการตั้งเป็นชุมชน
ขนาดใหญตามแบบวัฒนธรรมเขมรมีอายุเกาแกที่สุดในประเทศไทยอยูที่ชุมชนโบราณบานภูมิโปน
ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และการพูดสื่อสารกัน ในชนกลุมนี้ใชัภาษาเขมร ปัจจุบันชาติ
พันธุ์เขมรมีจานวนมากที่อาศัยอยูในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ๒) กลุมชาติพันธุ์กูย กลาว
กันวาการเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยของชนกลุมนี้ไดเขา เป็น ๒ ชวงดวยกัน คือ ราว พ.ศ. ๒๒๐๐
มีกูยอาจีงจานวนหนึ่งอพยพหนีภัยจากเมืองจาปาศักดิ์เขามาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
สุรินทร์ และอีกครั้งหนึ่งระหวาง พ.ศ. ๒๓๒๐-๒๓๕๐ กองทัพไทยยกไปปราบกบฏเมืองจาปาศักดิ์
อัตตะปือ เชียงทอง และสารวัน หลายครั้ง ไดกวาดตอนชนพื้นเมืองกลับมาเป็นจานวนมาก โดยใหตั้ง
ถิ่นถานอยูที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ และการพูดสื่อสารกันในชนกลุมนี้ใชัภาษากูยหรือ

๑๘๓
สวย ๓) กลุมชาติพันธุ์ลาว ชาวไทยและลาวที่อาศัยอยูบริเวณสองฝั่งลาน้าโขงไดมีการติดตอไปมาหาสู
กันมาเป็นเวลานานแลว ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ในรัชสมัยของพระเจาศรีสมุทรพุทธางกูรแหงนคร
จาปาศักดิ์ ไดสงขุนนางมาปกครองบานเมืองตาง ๆ ในจานี้รวมถึงเมืองศรีนครเตา ปัจจุบันคือ อาเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังพบจารึกอักษรธรรม ภาษาลาว มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ที่
ปราสาทศีรขรภูมิ กลาวถึงกลุมพระเถรผูใหญและทาวพระยาที่รวมกันบูรณะปราสาท แสดงใหเห็นวา
ในชวงเวลาดังกลาว คงมีชาติพันธุ์อาศัยอยูในจังหวัดสุรินทร์หรืออีสานใตมากพอสมควรแลว ๑ การพูด
สื่อสารกันในชนกลุมนี้ใชัภาษาลาว ๔) กลุมชาติพันธุ์ไทยโคราช บางทีเรียกวาไทยเดิ้งหรือไทยดา
สาเนียงการพูดออกเป็นไทยครึ่งลาวครึ่ง จะบอกวาเป็นสาเนียงไทยแบบอยุธยาก็ไมใชหรือจะบอกวา
เป็ น ส าเนี ย งลาวที่ ใ ช อ ยู ภ าคอี ส านก็ ไ ม ใ ช และส าเนี ย งดั ง กล า วส ว นใหญ ก็ มี พู ด อยู ใ นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์บางอาเภอ และบางจังหวัดในภาคตะวันออก เชน ระยอง เป็นตน จึงไมรู
วาจะเรียกชนกลุมนี้วาอยางไร จึงเรียกวา “ไทยโคราช” เป็นตน สาหรับเชื้อชาติของคนในอีสานใต
เป็นกลุมที่สืบวงศ์วานวานเครือเผาพันธุ์ตอ ๆ กันมาจากชาติพันธุ์ของชน ๔ กลุม คือ เขมร กูย ลาว
และไทยโคราช ส ว นสั ญ ชาติ ปั จ จุ บั น ชนทั้ ง ๔ กลุ ม ถื อ สั ญ ชาติ ไ ทยอยู ใ นความปกครองของ
ประเทศชาติเดียวกันคือประเทศไทย
(๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง แหลงขอมูลทางประวัตศาสตร์
ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานข อ เท็ จ จริ ง ประกอบในการอธิ บ ายและให เ หตุ ผ ลในการเขี ย นข อ เท็ จ จริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ ในแตล ะยุ คอาจเป็ นหลั กฐานที่เ ป็นลายลั ก ษณ์อักษรหรือหลั กฐานที่เป็น วัตถุ เช น
ตานาน จดหมายเหตุ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นตน จากความหมายดังกลาวเมื่อนามาศึกษา
ประวัติศาสตร์อีสานใตไดแบงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ออกไดเป็น ๒ กลุม ดังนี้ ๑) หลักฐานทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ได สื บ ค น มาจาก ต านาน จารึ ก พงศาวดาร เป็ น ต น ๒)
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ไมเป็นลายลักษณ์อักษร ไดสืบคนมาจาก โบราณสถาน โบราณวัตถุ
หลักฐานจากการบอกเลา ประเภทมุขปาฐะ หลักฐานทางศิลปกรรม ซึ่งทาใหสรุปประวัติศาสตร์หรือ
เรื่องราวลาดับเหตุการณ์ความเป็นมาของอีสานใตในอดีตไดดังนี้ คือ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทาใหทราบวาในอาณาบริเวณอีสานใตนี้ ไดมีกลุมคนเขามาอยูอาศัยมาแลวไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ปี
เชน หลักฐานทางศิลปกรรม ซึ่งเป็นภาพเขียนสีที่ถ้าเขาจันทร์งาม บานเลิศสวัสดิ์ ตาบลลาดบัวขาว
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา บุคคลที่สรางสรรค์ภาพเขียนสีเขาจันทร์งามนี้ นับเป็นศิลปินที่มี
ทักษะ สามารถถายทอดเรื่องราวลงบนแผนหินไดชัดเจนกวาแหลงอื่นๆ ลักษณะทางสังคมคงเป็น
หมูบานเกษตรกรรม ที่มีอายุอยูในราว ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปีมาแลว อยูรวมกันหลายครอบครัวเป็น
ชุมชนใหญ ภาพเขียนแสดงสรีระที่สาคัญคือนองโปุง ซึ่งพบในภาพของหลุมหลายแหงในภาคอีสาน
(อาจแสดงถึงความสัมพัน ธ์กันระหวางชุมชนในภาคอีสาน) นอกจากนี้ภาพเขียนยังแสดงถึงการแตง
กายและการลาสัตว์ของคนในสมัย นั้นดวย นอกจากนี้ยังไดพบหลักฐานทางศิลปกรรมในลักษณะ
เดี ย วกั น นี้ อี ก คื อ ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ ผ าแต ม ต าบลห ว ยไผ อ าเภอโขงเจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
หลักฐานทางศิลปกรรมที่สารวจพบครั้งนี้ทาใหทราบวาดินแดนอีสานใตบริเวณเขาจันทร์งามและ
๑

สานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, นาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุรินทร์, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จากัด, ๒๕๕๐), หนา ๔๐-๔๗.

๑๘๔
อุทยานแหงชาติผาแตมนี้ไดเคยมีชุมชนของคนโบราณอาศัยอยูในบริเวณนี้มาแล วตั้งแต ๓,๐๐๐๔,๐๐๐ ปี เป็นตน
๕.๑.๑.๒ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต ในงานวิจัย
นี้ ไ ด เ ลื อ กมาเป็ น ตั ว อย า งในการศึก ษา ๘ แห ง ซึ่ ง เป็ นแหล ง ทอ งเที่ย วอยู ใน ๕ จัง หวั ด อีส านใต
ประกอบดวย ๑) จังหวัดนครราชสีมา ไดแก อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาท
พนมรุงหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศาลา
หรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และวัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัด
ไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว สถานที่ดังกลาว
เป็นแหลงทองเที่ยวมีชื่อเสียงมีความสาคัญเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป หากนักทองเที่ยวที่เขาไป
ใน ๕ จังหวัดของอีสานใตแลวมักจะไมพลาดที่เขาไปเยี่ยมเยียนเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวดังที่ไดเอย
นามไวแล วนี้ เพราะแหลงทองเที่ยวดังกล าวมีความเชื่อมโยงกับศาสนาและวัฒ นธรรม เชน ดาน
ศาสนา มีกิจกรรมเชื่อ มโยงกับองค์ประกอบทางศาสนา คือ พระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม ดานวัฒ นธรรม มีกิจกรรมเชื่อโยงกับประเภทของ
วัฒนธรรม คือ วัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต
เนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย และ สหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม ให
นักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมและรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวที่แหลงทองเที่ยวจัดไวใบริการดวย เป็นตน

๕.๑.๒ เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
เสน ทางการทองเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒ นธรรมคือที่ส าหรับใชสั ญจร
เที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อการพักผอนหยอนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่ง โดยเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว เชน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสราง สถานที่และสิ่งแวดลอม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของ
ศาสนา เชน ศาสดาหรือรูป เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรมทาง
ศาสนาตาง ๆ ในงานวิจัยนี้หมายถึงสถานที่เป็นแหลงทองเที่ยวในอีสานใต ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัด
นครราชสี ม า ได แ ก อุ ท ยานมหาวิ ห ารหรื อ มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต พรหมรั ง สี ) และ
ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาทพนมรุง หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร และ วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุ
สรวง) และ ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
๕.๑.๒.๑ จังหวัดนครราชสีมา แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมามี ๒ แหง ไดแก อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย สรุป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
๑) อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู
ในเขตบานโนนกุม ติดกับถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แหลง

๑๘๕
ทองเที่ยวแหงนี้สรางโดยสรพงษ์ ชาตรี พระเอกหนังในอดีต ดาราภาพยนตร์และดาราละครโทรทัศน์ที่
มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของคนในวงการบันเทิงเป็นอยางดี
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข า มี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภค มี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคม ใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมสาหรับนักทองเที่ยวในชวงวัน
เวลาปกติพอเพียงเนื่องจากอยูใกล อาเภอสีคิ้ว อาเภอปากชอง อาเภอสูงเนิน และอยูหางจากตัวเมือง
นครราชสี มา ประมาณ ๔๒ กิโลเมตร ดานสิ่งปลูกสราง ตาหนักวิห ารสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) เป็นจุดเดนที่สาคัญของแหลงทองเที่ยวแหงนี้คือภายในตาหนักมีการประฐานรูปเหมือน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญที่สุดในโลก วิหารพระพุทธชินราช ขางในประดิษฐาน
พระพุทธชินราชใหนักทองเที่ยวเขามาสักการะขอพร วิหารกองอานวยการ เป็นสถานที่ใหบริการ
ดอกไมธูปเทียน วัตถุมงคล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ โรงอาหาร
หรือโรงทาน มีอาหารใหนักทองเที่ยวรับประทานโดยไมเสียคาใชจาย รานกาแฟหลวงปูุ มีทั้งกาแฟ เบ
เกอรี่ ไอศครีม และขนมตาง ๆ จาหนายใหกับนักทองเที่ยวมีที่นั่งใหดื่มกาแฟและทางของวางอยาง
สะดวกสบาย รานสะดวกซื้อ จาหนายของสาหรับอุปโภคบริโภคที่จาเป็นใหนักทอง สนามเด็กเลน ไว
บริการนักท องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นครอบครัว ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม มีการสรางภูมิ
สถาปัตยกรรมเป็นน้าตกขนาดเล็ก มีการปลูกตนไมและไมดอกที่สวยงาม มีการสรางสระน้ารูปโคงไว
ตามสถานที่ตาง ๆ ภายในพื้นที่แหลง เป็นตน
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยอามิสบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว
ตามสถานที่ตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว มีพระพุทธชินราช เป็นตน ดานศาสนธรรม มีกิจกรรมให
นักทองเที่ยวสวดมนต์และนั่งสมาธิ พฤติกรรมในลักษณะนี้ถือเป็นการศึกษาและปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง
ดานศาสนบุคล มีรูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติซึ่งเป็นศาสนบุคคลสาคัญ เชนสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต
พรหมรังสี) เป็นตน ใหนักทองเที่ยวกราบไหวบูชา ดานศาสนสถาน มีตาหนักวิหารสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) วิหารพระพุทธชินราช ภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้าตกขนาดเล็ก สระน้ารูปโคงไว
ตามสถานที่ตาง ๆ ภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม เป็นตน ดานศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมบูชา
พระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ตักบาตรพระประจาวันเกิด เคาะระฆังตาม
เส น ทางเดิ น ชมแหล ง ทอ งเที่ย ว กิจ กรรมหยอดเหรี ยญให อ าหารปลา และกิจ กรรมปฏิ บัติ ตอ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เป็นตน ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรม
การทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรมดังตอไปนี้ ดานวัตถุธรรม เชน ตาหนักวิหารหลวง
พอโต พรหมรังสี วิหารพระพุทธชินราช มีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ
ที่สุดในโลกไวใหนักทองเที่ยวเขามาสักการะอธิฐานขอพรดวย ดานคติธรรม ทางกองอานวยการมีการ
ประชาสัมพันธ์ใหขอคิดคติธรรมเรื่องความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ใหกับนักทองเที่ยว
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เป็นตน ดานเนติธรรม มีปูายประกาศเป็นคาเชิญชวน คาแนะนา ขอ
หาม และขออนุญาต ตาง ๆ ดานสหธรรม ทางกองอานวยการมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับ

๑๘๖
มารยาทตาง ๆ ที่จะปฏิบัติใหถูกตองในสถานที่ทองเที่ยว เชน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี เป็นตน
๒) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนคราชสีมา เป็นเมืองโบราณในแบบแผนของสถาปัตยกรรมขอมสรางขึ้นในสมัยพระเจาสุริยวร
มัน ที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิล ปะเป็นแบบ
ปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งปราสาทนี้ไดถูกดัดแปลงมาเป็นศาสนสถานทางศาสนา
พุทธในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์ของอาณาจักรเขมรที่ยิ่งใหญครองราชย์ในชวง (พ.ศ. ๑๗๒๔
- พ.ศ. ๑๗๖๒) สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้นอกจากจะเป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมแลว
ยังจัดวาเป็นแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศไทยอีกแหงหนึ่งดวย
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข ามี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคมี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคมใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากแหลงทองเที่ยวแหงนี้ ตั้งอยูในตัว
อาเภอพิมาย มีทางหลวงแผ น ดิน หลายสายตัดผ านตัว อาเภอพิมาย ที่พักแรมในชวงวันเวลาปกติ
นอกจากเทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยูในตัวอาเภอพิมาย และระยะทางจากอาเภอพิมายไปยังตัวเมือง
นครราชสีมา ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว
คือ สถานที่จาหนายตัวเขาชมปราสาท คาธรรมการเขาชมชาวไทยคนละ ๒๐ บาท ชาวตางประเทศ
คนละ ๑๐๐ บาท อาคารอานวยการอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นสวนงานบริหารจัดการดูแลและ
อานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวหรือผูมาติดตอราชการที่เกี่ยวของกับอุทยานประวัติศาสตร์พิ
มาย ศู น ย์ ข อ มู ล อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พิ ม ายเป็ น สถานที่ ใ ห ข อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย สาหรับสิ่งปลูกสรางที่เป็นโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายที่สาคัญมี
อยางนอย ๑๒ ประการ คือ พลับพลาเปลื้องเครื่อง สะพานนาคราช ซุมประตูและกาแพงแกว ชาลา
ทางเดิน บรรณาลัย สระน้า ซุมประตูและระเบียงคด ปราสาทประธาน พลับพลา ปรางค์หินแดง
ปรางค์พรหมทัต และ หอพราหมณ์ นอกจากตัวปราสาทที่ตั้งอยูกลางเมืองพิมายแลว ภายในกาแพง
เมืองยังประกอบดวยโบราณสถานสาคัญอีกหลายแหง คือ กาแพงเมือง/ประตูเมือง เมรุพรหมทัต สระ
น้าโบราณ เป็นตน ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม ดานนอกตัวปราสาทมีการสรางหองแถวเชิง
พาณิชย์ แตภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีโบราณสถานตาง ๆ ปลูกสรางอยูทั่วไป ดังที่ไดกลาว
ไวแลว การเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายหากมาในฤดูรอนหรือฤดูฝนควรมีรมกันแดด
และฝนติดตัวมาดวย เนื่องจากสถานที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายมีพื้นที่กวางใหญถึง ๑๑๕ ไร
มีความกวาง ๕๖๕ เมตร ความยาว ๑,๐๓๐ เมตร การเดินเที่ยวชมสถานที่ตาง ๆ จากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่งตองเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝนตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมาในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบาย
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา ดังนี้
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ ปราสาทประธานภายในเรือนธาตุเป็นสวนสาคัญที่สุดเรียกวา หองครรภคฤ
หะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ไวใหนักทองเที่ยวสักการบูชาการบูชา ดานศาสนธรรม
สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้อยูในความดูและของกรมศิลปากร มิไดเป็นวัดหรือเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการเผยแผศาสนา เป็นแหลงทองเที่ยวที่ใหความรูดานประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม

๑๘๗
เป็นสาคัญ ดานศาสนบุคล มิไดมีนักบวชของศาสนาใด ๆ ประจาอยูจะมีก็แตศาสนิกที่มิใชนักบวชเขา
มาในฐานะนักทองเที่ ยวเทานั้น ดานศาสนสถาน มีปราสาท สวนประกอบตาง ๆ ที่มีอยูในบริเวณ
ปราสาทและอาณาบริ เวณของปราสาท ด า นศาสนพิ ธี ก รรม สถานที่ แห งนี้ มิไ ดมี กิจ กรรมให
นักทองเที่ยวเขารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแตอยางใด มีแตเพียงรูปเคารพตาง ๆ ไวใหเทานั้น
สาหรับนักทองเที่ยวคนใดมีความประสงค์จะสวดมนต์ กราบไหว ขอพรใด ๆ ตามความเชื่อของแตละ
บุคคลก็สามารถกระทาได แตทั้งนี้ตองมิขัดตอกฎ ขอหาม ที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์มิมายกาหนด
ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม มี กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ประเภทของ
วัฒนธรรมดังตอไปนี้ เชน ดานวัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สถานที่ทองเที่ยวแหงนี้มีวัตถุธรรมที่
ถูกออกแบบไวอยางงดงามใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยวชม เชน พลับพลาเปลื้องเครื่อง สะพานนาคราช
ซุมประตูและกาแพงแกว ชาลาทางเดิน บรรณาลัย สระน้า ซุมประตูและระเบียงคด ปราสาทประธาน
พลับพลา หอพราหมณ์ ปรางค์หินแดง และปรางค์พรหมทัต เป็นตน ดานคติธรรม มีการใหขอคิดคติ
ธรรมผานเรื่องราวตางทั้งที่เป็นภาพจาหลัก รายจาหลัก ประติมากรรมตาง ๆ มากมาย เหลานี้แขวงไว
ดวยคติธรรม เชน ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู เป็นตน ดานเนติธรรม มี ขอปฏิบัติการ
เข า ชมโบราณสถาน ติ ด ประกาศให นั ก ท อ งเที่ ย วปฏิ บั ติ ด า นสหธรรม มี ข อ ปฏิ บั ติ ก ารเข า ชม
โบราณสถาน เชน “หามเคลื่อนยายสิ่งตาง ๆ ภายในโบราณสถาน หามขีด เขียน หรือทาใหปรากฏซึ่ง
ขอความ ภาพหรื อรู ป รอยใด ๆ ลงบนโบราณสถาน ห านาอววุธ วัตถุระเบิด วัตถุเ ชื้อเพลิ ง หรือ
สารเคมี อันจะกอใหเกิดอันตรายเขาไปในโบราณสถาน หามปีนปุายโบราณสถานหรือกระทาการใด ๆ
อันอาจเป็นเหตุใหเกิดความชารุด เสียหาย หรือกอใหเกิดความสกปรกและไมเป็นระเบียบเรียบรอย
แกโ บราณสถาน ห ามเทหรื อถายทิ้งขยะมูล ฝอยหรือสิ่ งปฏิกูล ลง ณ ที่ใด ๆ ภายในโบราณสถาน
นอกจากที่ซึ่งจัดไว หามกระทาการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถาน อันเป็นที่นารังเกียจ หรือเป็นที่นา
เสื่อมเสียตอศีลธรรมอันดี หรือลบหลูดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือกอความราคาญแกผูเขาชมอื่น
ๆ หามใหอาหารสัตว์ในเขตโบราณสถาน และหามนาอาหารเขาไปรับประทานในเขตโบราณสถาน”๒
เป็นตน
เมื่ อท องเที่ ย วตามเส น ทางของแหล ง ทอ งเที่ย วทางศาสนาและวัฒ นธรรมในจั งหวั ด
นครราชสีมาทั้ง ๒ แหงเสร็จสิ้นแลวก็เดินทางตอไปตามเสนทางการทองเที่ยวเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ตอไป
๕.๑.๒.๓ จังหวัดบุรีรัมย์ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญที่เลือก
มาเป็ น ตั ว แทนในการศึ ก ษาของจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ๒ แห ง ได แ ก ปราสาทพนมรุ ง หรื อ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมืองต่า สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
๑) ปราสาทพนมรุงหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ ง ตั้งอยูบนยอด
เขาพนมรุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแลว ในทองที่ตาบลตาเปฺก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นโบราณสถานสมัยลพบุรีที่มีความงดงาม มีความสาคัญมากอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย สรางขึ้น
๒

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, ข้อปฏิบัติการเข้าชมโบราณสถาน, ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา, (สืบคนขอมูล วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๘๘
เพื่อถวายแดองค์พระศิวะ เทพเจาสูงสุดในศาสนาฮินนดู ลัทธิ ไศวนิกาย เขาพนมรุงและปราสาทบน
ยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นศูนย์กลางจักรวาลอีก
ดวย กลุมอาคารบนยอดเขามีการกอสรางหลายยุคสมัยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ชื่อ “พนมรุง”
มาจากภาษาเขมรวา “วนรุง” แปลวาภูเขาอันกวางใหญ โดยคานี้ปรากฏอยูในศิลาจารึกอักษรขอม
พบที่ปราสาทพนมรุง และยังปรากฏชื่อผูสรางปราสาทคือ “นเรนทราทิตย์” เชื้อสายราชวงศ์มหิธรปุ
ระผูเกี่ยวของเป็นพระญาติกับพระเจาสุริยวรมันที่ ๒ ผูสรางปราสาทนครวัด๓ ซึ่งปัจจุบันอยูในเมือง
เสียมเรียบประเทศกัมพูชา
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข ามี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคมี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยู ใกลกับอาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ อาเภอนางรอง อาเภอประโคนชัย และ
ระยะทางจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง ไปยังตัวเมืองบุรีรัมย์ มีระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร เทานั้น
ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว คือ สถานที่จาหนายตัวเขาชม
ปราสาท คาธรรมการเขาชมชาวไทยคนละ ๒๐ บาท ชาวตางประเทศคนละ ๑๐๐ บาท อาคาร
อานวยการอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุงเป็นสว นงานบริหารจัดการดูแลและอานวยความสะดวก
ใหกับนักทองเที่ยวหรือผูมาติดตอราชการที่เกี่ยวของกับอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุง ศูนย์ขอมูล
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุงเป็นสถานที่ใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุง
สาหรั บ สิ่ งปลู กสร างที่เป็ น โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุง ที่ส าคัญมีอยางนอย ๑๕
ประการ คือ บันใดตนทาง พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางดาเนิน สะพานนาคราชชั้นที่ ๑ บันใดขึ้น
ปราสาท ลานดานหนาปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก ซุมประตู
และระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ปรางค์นอย บรรณา
ลัย อาคารกอดวยศิลาแลง เป็นตน ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม ดานนอกตัวปราสาทมี
สภาพแวดลอมเป็นปุา มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามทาใหนักทองเที่ยวรู สึกที่ดี สาหรับภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุง มีโบราณสถานตาง ๆ ปลูกสรางอยูทั่วไปไมนอยกวา ๑๕ ประการ ดังที่ไดกลาว
ไวแลว การเที่ยวชมภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุงหากมาในฤดูรอนหรือฤดูฝนควรมีรมกันแดด
และฝนติดตัวมาดวย เนื่องจากสถานที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงที่กรมศิลปากรไดประกาศ
ขอบเขตโบราณสถานมีพื้นที่กวางใหญถึง ๔๕๑ ไร ๑๑ ตารางวา การเดินเที่ยวชมสถานที่ตาง ๆ จาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตองเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝนตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมาเที่ยวชมในฤดูหนาว
อากาศจะเย็นสบายทาใหมีความรูสึกที่ดีขึ้น
(๒) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุงนี้มีกิจกรรมเป็นไปในลักษณะอยางเดียวกันกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายจึง
ไมนามากลาวซ้าอีก แตมีขอแนะนาสาหรับนักทองเที่ยวเพิ่มเติมคือเมื่อนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมสถานที่
ตาง ๆ ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงเสร็จสิ้นแลวเมื่อเดินกลับออกมาจากตัวปราสาทอยาลืมแวะ
๓

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง, แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ตาบลตาเปฺก อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมั ย์.

๑๘๙
ถายรูปปูายอุทยานประวัติศาสตร์ไวเป็นที่ระลึกซึ่งสถานที่แหงนี้ไดจัดเป็นสวนหยอมอยูติดกับลานจอด
รถทางดานทิศตะวันตกเมื่อถายรูปเสร็จแลวก็สามารถเดินจับจายซื้อของฝากหรือ ของที่ระลึกซึ่งทาง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงไดจัดสถานที่สวนหนึ่งไวใหบุคคลทั่วไปนาสินคาพื้นเมืองมาออกรานจา
หนวยใหกับนักทองเที่ยวซื้อเป็นของฝากหรือเป็นของระลึกกลับบานดวย
๒) ปราสาทเมืองต่าเป็น ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลจระเขมาก อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศาสนสถานที่สรางขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานวาคงสรางขึ้นเพื่อ
ถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจาเมืองหรือประจาชุมชน จากการศึกษาทางโบราณคดี
พบวามีการตั้งถิ่นถานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญหลายชุมชน เชน ชุมชนบาน
โคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็นตน โบราณวัต ถุที่ขุดพบไดแก เครื่ องมือ เครื่องใชใ น
ชีวิตประจ าวัน เชน ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องถวยชามเคลือบสีน้าตาลและเคลือบสีเขียว เป็น
จานวนมาก หลักฐานเหลานี้แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีอายุใกลเคียงกับการสรางปราสาท ซึ่ง
เป็นอิทธิพลศิลปะขอมแบบคลัง และแบบปาปวน กาหนดอายุประมาณครึ่งหลังพุทธศตวรรตที่ ๑๖
หรือราว ๑,๐๐๐ ปีมาแลว ตาแหนงที่ตั้งของปราสาทเมืองต่า อยูบนเสนทางอารยธรรมขอมจากเมือง
พระนครในประเทศกัมพูชา ขึ้นสูทางเหนือ ผานเทือเขาพนมดงรัก ผานกลุมปราสาทตาเมือน จั งหวัด
สุรินทร์ ผานปราสาทเมืองต่าสูปราสาทพนมรุง ไปยังปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อาจกลาวได
วาชุมชนโบราณที่ปราสาทเมืองต่า มีความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกลเคียง บนเสนทางอารยธรรม
ขอมจากเมืองพระนคร สูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ๔ ดังนั้นแตละวันจึงมีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาเยี่ยมชมในสถานที่ทองเที่ยวปราสาทเมืองต่าแหงนี้ไมขาดสาย
(๑) สภาพทั่ ว ไปของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ด า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน
หองน้าหรือหองสุขามีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยูใกลกับ ตัวอาเภอประโคนชัย อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอนางรอง
และระยะทางจากปราสาทเมืองต่าไปยังตัวเมืองบุรีรัมย์ ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร เทานั้น ดานสิ่งปลูก
สราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว คือรถ ศูนย์ขอมูลปราสาทเมืองต่า อยูทางดานทิศ
ตะวันตกของลานจอดรถ เป็นสถานที่ใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปราสาทเมืองต่า สถานที่จาหนายตัว
เขาชมปราสาท อยูดานซายมือติดกับประตูทางเดินเขาปราสาทเมืองต่า คาธรรมการเขาชมชาวไทย
บัตรละ ๒๐ บาท ชาวงตางประเทศ บัตรละ ๑๐๐ บาท สาหรับสิ่งปลูกสรางที่เป็นโบราณสถานที่
สาคัญมีอยางนอย ๕ ประการ คือ กาแพงแกวและซุมประตู ลานปราสาทและสระน้า ระเบียงคดและ
ซุมประตู กลุมปราสาทอิฐ และบรรณาลัย เป็นตน ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม ดานนอกตัว
ปราสาทมีการสรางวัด โรงเรียน และบานเรือนของชุมชน สาหรับภายในบริเวณปราสาทเมืองต่ามี
โบราณสถานตาง ๆ ปลูกสรางอยูทั่วไปไมนอยกวา ๕ ประการ ดังที่ไดกลาวไวแลว การเที่ยวชมภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์ เ มืองต่าหากมาในฤดูรอ นหรือฤดูฝ นควรมีรมกัน แดดและฝนติดตัว มาดว ย

๔

บุรีรัมย์.

ปราสาทเมืองต่า, แผ่นพับแนะนาปราสาทเมืองต่า, ตาบลจรเขมาก อาเภอประโคนชัย จังหวัด

๑๙๐
เนื่องจากการเดินเที่ยวชมสถานที่ ตาง ๆ ตองเดินฝุาเปลวแดดหรือสายฝนตามฤดูกาลนั้น ๆ หากมา
เที่ยวชมในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบายทาใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกที่ดีขึ้น
(๒) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ในปราสาท
เมืองต่านี้มีกิจกรรมเป็นไปในลักษณะอยางเดียวกันกับที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงและอุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย จึงไมนามากลาวซ้าอีก แต มีขอแนะนาเพิ่มเติมคือเมื่อไดเยี่ยมชมสถานที่ตาง ๆ
ในปราสาทเมืองต่าเสร็จสิ้นแลวเมื่อเดินกลับออกมาแลว กอนเดินทางกลับอยาลืมแวะจับจายซื้อของ
ฝากหรือของที่ระลึกซึ่งมีจาหนายใหกับนักทองเที่ย ว สถานที่ขายของฝากแหงนี้อยูติดกับลานจอดรถ
ทางดานทิศใต ซึ่งไดมีบุคคลทั่วไปนาสินคาพื้นเมืองมาออกรานจาหนายใหกับนักทองเที่ยวซื้อเป็นของ
ฝากหรือเป็นของระลึกกลับไปฝากคนที่ทางานหรือที่บานไดดวย
เมื่อทองเที่ยวตามเสนทางของแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้ง ๒ แหงเสร็จสิ้นแลวก็เดินทางตอไปตามเสนทางการทองเที่ยวเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์ตอไป
๕.๑.๒.๓ จังหวัดสุรินทร์ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญที่เลือก
มาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์มี ๒ แหง ไดแก วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอ
ตุลฐานะจาโร และวัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
๑) วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยูในทองที่
ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ความเป็นมาของวัดแหงนี้ไดเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดย
พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล เป็นเจาอาวาส โดยการสนับสนุนของกองกาลังสุรนารี และกองทัพภาคที่
๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางวัดไดจัดใหมีโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดตั้งเป็นพุทธอุทธยาน
บนพื้นที่ ๑๐,๘๖๕ ไร เพื่อการปฏิบัติธรรมและอนุรัก ษ์ปุาและสัตว์ปุาเป็นสมบัติของชาติ โดยมี
เปูาหมายใหเป็นเขตปลูกปุา ฟื้นฟูสภาพปุา และรักษาปุาใหสมบูรณ์เป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติธรรม
บาเพ็ญภาวนาสาหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป อุดมสมบูรณ์ไปดวยพันธุ์ไม และ
สมุ น ไพรหายาก รวมทั้ ง สั ต ว์ ปุ า นานาชนิ ด เป็ น แหล ง ก าเนิ ด ต น น้ า ล าธาร มี ทั ศ นี ย ภาพงดงาม
สภาพแวดลอมดี เงียบ สงบ รมเย็น เหมาะกับการศึกษาปฎิบัติธรรม การทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ตลอดทั้งการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นตน
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข ามี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคมี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียง เนื่องจากอยูใกลกับตัวอาเภอบัวเชด อาเภอสังขะ อาเภอลาดวน และหางจากตัว
เมืองสุรินทร์ ประมาณ ๗๙ กิโลเมตร เทานั้น ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการ
นักทองเที่ยว คือ ซุมประตูทางเขาวัด ดานบนของซุมประตูทาเป็นคานขนาดใหญมีพระพุทธรูปปาง
สมาธิองค์ใหญตรงกลาง มีงูขนาดใหญสองตัวพันรอบคานแผแมเบี้ยขนาดใหญอยูซายและทางขวาของ
พระพุทธรูป ประตูทางเขาถูกออกแบบดูสวยงามคลายเป็นสิ่งศักดิ์ใหนักทองเที่ยวไดชมกอนจะเขาไป
ภายในวัด ทางเดินภายในตัวพญานาค เป็นชองทางใหนักทองเที่ยวที่ชอบความตื่นเตนเดินเขาไปมีไฟ
ประดับสวยงามใหแสงสวางมองเห็นทางเดินตลอดเสนทาง มีกุฏิเจาอาวาส เจดีย์ และอุโบสถอยู รอย

๑๙๑
พระพุทธบาทจาลอง พระพุทธรูปและรูปเคารพ มีเจดีย์น้าซับซึ่งสรางไวในปุาลึกภายในขุนเขาศาลา
เป็ น ตน ดานสถานที่และสะภาพแวดล อม มีส ถานที่ให นักทองเที่ยวไดช มวิว ทิว ทัศน์และภูเขาที่
สวยงาม มีผาพระหรือผาลานนาคปรกอยูบนชะงอนเขา ณ ที่ตรงนี้ทาใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสะ
ภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาตินารื่นรมย์ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มองไปจากสถานที่ตรงนี้จะเห็น
ฝายกั้ น น้ าบ า นจรั ส ที่ เ ก็ บ น้ าจ านวนมากไว ภ ายในช อ งเขา มองเห็ น อาณาบริ เ วณ พุ ท ธอุ ท ยาน
ประกอบดวยขุนเขาสามลูก คือ เขานก เขาศาลา และเขาพระ เรียกรวมกันวา “ไตรคีรี” มีน้าตก
สาคัญที่หลอเลี้ยงพื้นที่ปุาดานลาง คือ “น้าตกไตรคีรี” ที่นาประทับใจอีกประการหนึ่งคือเมื่อมองไป
รอบ ๆ จะเห็นพื้นที่ปุานับเหมื่นไรของพุทธอุทยาน ปกคลุมไปดวยตนไมใหญเขียวชอุมตลอดปี ถือเป็น
ปุ า ดงดิ บ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ อี กแห ง หนึ่ง ในอี ส านใต เมื่ อ เข าเที่ ย วสถานที่ แ ห ง นี้ ท า นจะได สั ม ผั ส การ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติโดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขามาเยือน
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยอามิสบูชาดวยการเคารพในศาสดาคือ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไวตามสถานที่ตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว มีพระพุทธรูปนาคปรก มีรูปปั้น
เจาแมกวนอิมขนาดใหญ เป็นตน ดานศาสนธรรม มีกิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมเป็นระยะตลอดทั้งปี
มีนักทองเที่ยวบางคนรวมสวดมนต์และนั่งสมาธิ ดานศาสนบุคล มีพระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อ ขนฺติพโล)
เป็ น ศิษย์ ของหลวงปูุ ดุล ย์ อตุโ ล พระสงฆ์ส ายวัดปุาที่มีชื่อเสี ยงซึ่งชาวพุทธให ความเคารพนับถือ
ภายในแหลงทองเที่ยวมีพระสงฆ์นั่งพรมน้าพระพุทธมนต์ใหกับนักทองเที่ยวทุกวัน และมีรูปเหมือน
พระสงฆ์สุปฏิบัติซึ่งเป็นศาสนบุคคลสาคัญใหนักทองเที่ยวไดกราบไหวบูชา ดานศาสนสถาน มีอุโบสถ
วิหารคด กุฏิพระสงฆ์ หอฉัน และเจดีย์น้าซับ ดานศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวปฏิบัติ
หลากหลาย เชน กิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ตักบาตรพระ
ประจาวันเกิด และกิจกรรมปฏิบัติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เป็นตน ดานกิจกรรม
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ ดาน
วัตถุธรรม ประตูทางเขาวัด ทางเดินภายในลาตัวพญานาค อุโบสถ วิหารคด กุฏิพระสงฆ์ หอฉัน เจดีย์
น้าซับ ผาพระหรื อผาลานนาคปรก เป็นตน ดานคติธ รรม มีคติธ รรมเกี่ยวกับความขยัน ซื่อสั ตย์
ประหยัด อดทน กตัญญู เป็นตน ติดไวตามสถานที่ตาง ๆ ดานเนติธรรม มีปูายประกาศที่เป็นคาเชิญ
ชวน คาแนะนา ขอหาม และขออนุญาต ตาง ๆ ดานสหธรรม ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
เกี่ยวกับมารยาทตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใหถูกตองในสถานที่ทองเที่ยว เชน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา
ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม เป็นตน

๑๙๒
ตาหนักวิหารหลวงพอโต พรหมรังสี วิหารพระพุ ทธชินราช มีรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี ) องค์ใหญที่สุ ดในโลกไวใหนักทองเที่ยวเขามาสักการะอธิฐานขอพรดวย ดานคติธรรม
วัฒนธรรมที่เป็นทางกองอานวยการมีการประชาสัมพันธ์ใหขอคิดคติธรรมเรื่องความขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัด อดทน กตัญญู ใหกับนักทองเที่ยวนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เป็นตน ดานเนติธรรม มี
ปูายประกาศเป็ น คาเชิญชวน คาแนะนา ขอห าม และขออนุญาต ตาง ๆ ดานสหธรรม ทางกอง
อานวยการมีก ารประชาสั มพั น ธ์ สื่ อสารเกี่ย วกับ มารยาทต าง ๆ ที่จะปฏิ บัติใ ห ถู กตอ งในสถานที่
ทองเทีย่ ว เชน ปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี เป็นตน
๑) วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ตั้งอยูในพื้นที่บานหนองบัว ตาบลกระโพ
อาเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร์ สรางขึ้นจากแนวนิดของ พระครูสมุห์หาญ ปญฺญาธโร เจาอาวาสวัดปุา
อาเจียง สรางขึ้นเพื่อใหเป็นแหลงเรียนรูและเชิดชูเกียรติชางไทย เป็นที่เก็บรวบรวมกระดูกชางที่
เสียชีวิตแลว จุดเริ่มตนแนวคิดนี้คือ เมื่อไดเห็นชางในชุมชนลมตายลงในที่ใดก็ตามเจาของชางมักฝัง
ซากศพไวในที่ตรงนั้นเนื่องจากชางเป็นสัตว์มีขนาดใหญเคลื่อนยายยาก ในวันขางหนาหากไมมีชาง
เหลืออยู สุสานชางแหงนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันบอกใหรูวาที่ตรงนี้เคยเป็นหมูบานชางและอีกประการ
หนึ่ งสุ ล านชางแห งนี้ ยังสามารถใชเป็นแหลงเรียนรูวิถีชีวิตของคนและชางในชุมชนนี้ไดอีกดว ย ๕
ภายในหมูบานยังไดจัดสรางพิพิธภัณฑ์ชางเพื่อรวบรวมความเป็นมาเกี่ยวกับชาง อุปกรณ์ตาง ๆ ที่ใช
ในการคลองชาง และให ความรูขอมูลเกี่ยวกับชาง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์การบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร์ ไดจัดทาโครงการ “นาชางคืนถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่นบานเกิด ” โดยการนาชางเลี้ยงมาอยูใน
บริเวณหมูบานชางมากวา ๒๐๐ เชือก เพื่อเป็นการสรางรายไดให แกคนพื้นเมือง และการพัฒนา
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง๖ ดังนั้นแตละวันจึงมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเยี่ยมชมในสถานที่ทองเที่ยววัด
ปุาอาเจียงและศูนย์คชศึกษาไมขาดสาย สาหรับวัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ไมมีการเก็บคาธรรมเนียมใน
การเข า ชมแต ศู น ย์ ค ชศึ ก ษามี อั ต ราค า ธรรมเนี ย มเข า ชม ชาวไทย บั ต รราคา ๕๐ บาท ชาว
ตางประเทศ บัตรราคา ๑๐๐ บาท เปิดใหเขาชมไดตั้งแต เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน มีกิจกรรม
การแสดงความสามารถตาง ๆ ของชางใหไดชมวันละ ๒ รอบ คือ รอบเชา เวลา ๑๐.๐๐ น. และ รอบ
บาย เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นตน
(๑) สภาพทั่ ว ไปของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ด า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน
หองน้าหรือหองสุขามีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยูใกลกับตัวอาเภอทาตูม อาเภอจอมพระ และหางจากตัวเมืองสุรินทร์
ประมาณ ๕๒ กิโลเมตร เทานั้น ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว คือ
สุสานชางวัดปุาอาเจียง ซึ่งไดรวบรวมเอากระดูกชางที่ลมตายลงจากสถานที่ตาง ๆ นับรอยเชือกมาฝัง
รวมกันไวในสุสานแหงนี้นับวาเป็น สุสานที่รวมเอากระดูกชางมารวมกันไวในที่แหงเดียวใหญที่สุดใน
๕

พระสมุหห์ าญ ปญฺญาธโร, เจาอาวาสวัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ตาบลกระโพ อาเภอทาตูมจังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์เ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
๖
สานักงานจังหวัดสุรินทร์, มหัศจรรย์เมืองสุรินทร์, (สุรินทร์: โรงพิมพ์รุงธนเกียรติออฟเซ็ท,
๒๕๕๔), หน้า ๓๑.

๑๙๓
โลก ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจีย ง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญเคียงคูกับสุ สานชางวัดปุาอาเจียง
กลาวคือทางวัดไดสรางศาลาเอราวัณนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหลงศึกษาเรียนรูเรื่องราวของชางที่มีอยูในหลัก
คาสอนของพระพุทธศาสนาและเรื่องราวของชางในจังหวัดสุ รินทร์ดว ย ดานสถานที่และสะภาพ
แวดลอม เมื่อนักทองเที่ยวเขาสูเขต ตาบลกระโพจะเริ่มเห็นมูลของชางตกอยูตามถนนลาดยางเป็น
ระยะ พรอมกับเริ่มไดสัมผัสกับไอกลิ่นชางสวนหนึ่งก็มาจากปัสสาวะและมูลของชางนั้นเอง ภายในวัด
มีสุสานชางวัดปุาอาเจียง พรอมปูายประวัติสุสานชางขนาดใหญบอกความเป็นมาของเรื่องราวสุสาน
ชางแหงนี้ไวดวย มีศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง ศาลปะกา รูปปูนปั้นชางเอราวัณสามเศียรและทาว
กาพร ากอดควายตู ที่ล ม ตายอยู ห น าชา งสามเศี ยรนั้น ดว ย รูป ปูนปั้ นชา งมอบมีพ ระมอเฒ า อยูใ น
ลักษณะนอนคว่าหมดแรงอยูบนคอชาง รูปปูนปั้นรอยเทาชาง รูปปั้นคนกาลังไลควายเทียมไถและ
คราด มีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยูตามสถานที่ตาง ๆ มี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หองน้าหรือ
หองสุขา ศาลาจัดนิทัศการทางศิลปวัฒนธรรมของวิถีอาเจียง(ชาง) ไวใหนักทองเที่ยวชมอีกดวย
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยอามิสบูชาดวยการเคารพในศาสดาคือ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไวตามสถานที่ตาง ๆ ดานศาสนธรรม มีศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียงเป็น
แหลงใหการศึกษาเรียนรูหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับ
ชางและวิถีชีวิตของชุมชนในหมูบานชาง ดานศาสนบุคล มีพระสงฆ์ คือ พระครูสมุห์หาญ ปญฺญาธโร
เจาอาวาสของวัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) เป็นผูนาทั้งในดานภูมิปัญญาของชุมชน และสรางวัดปุาอา
เจียงเพื่อใหเป็นแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาทองถิ่น ดานศาสนสถาน มีสุสานชางวัดปุาอา
เจียง ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง ศาลปะกา กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ เป็นตน ดานศาสนพิธีกรรม
แหลงทองเที่ยวแหงนี้ในปัจจุบันมิไดมีกิจกรรมในดานการบูชาวัตถุมงคล ตักบาตรพระประจาวันเกิด
และกิจกรรมปฏิบัติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ มากนัก แตจะมีกิจกรรมในวันและเทศกาลที่มีความสาคัญ
เชน กิจกรรมวันชางไทย มีประเพณีแหนาคดวยชางมักจัดขึ้นในชวงประมาณเดือนพฤษภาคม (วันขึ้น
๑๓ –๑๕ ค่า เดือน ๖) ของทุกปี กิจกรรมนาชางตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลวันออกพรรษาของ
พระสงฆ์ เป็นตน ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
ประเภทของวัฒนธรรม คือ ดานวัตถุธรรม มีสุสานชางวัดปุาอาเจียง ศาลาเอราวัณวัดปุาอาเจียง ศาล
ปะกา รูปปูนปั้นชางเอราวัณสามเศียร รูปปูนปั้นชางมอบมีพระมอเฒาอยูในลักษณะนอนคว่าหมดแรง
อยูบนคอชาง รูปปูนปั้นรอยเทาชาง รูปปั้นคนกาลังไลควายเทียมไถและคราด มีพระพุทธรูปปูนปั้น
ประดิษฐานอยูตามสถานที่ตาง ๆ มี กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หองน้าหรือหองสุขา ดานคติธรรม มีคติ
ธรรมเกี่ยวกับความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู เป็นตน ติดไวตามสถานที่ตาง ๆ ดานเนติ
ธรรม ทางวัด มีคาแนะนา ขอหาม และขออนุญาต ตาง ๆ เพื่อใหมีความเป็นระเบียบ อานวยความ
สะดวกและปลอดภัย ใหนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม ดานสหธรรม ทางวัดมีคาแนะนาการปฏิบัติตน
ที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม เป็นตน
เมื่อทองเที่ย วตามเส นทางของแหล งทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรมในจังหวั ด
สุรินทร์ทั้ง ๒ แหงเสร็จสิ้นแลวก็เดินทางตอไปตามเสนทางการทองเที่ยวเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษตอไป

๑๙๔
๕.๑.๒.๔ จังหวัดศรีสะเกษ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญ ที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษมี ๑ แหง ไดแก วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง)
สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
๑) วัดไพรพัฒ นา(หลวงปูุส รวง) ตั้งอยู เลขที่ ๒๕๘ หมูที่ ๓ ตาบลไพร
พัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มกอตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยประชาชนที่เขามาตั้งถิ่นฐาน
ระยะแรกนั้นมาจาก อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ การเขามาอยูครั้งแรกไดตั้งชื่อหมูบานวา “ไพร
บึงนอย” ในชวงเวลานั้นบริเวณนี้ฝุายรัฐบาลไทยไดมีการสูรบกับผูกอการรายคอมมิวนิสต์ ทาให
ราษฎรสวนหนึ่งในหมูบานนี้แยกยายกันออกไปที่อื่น แตยังมีราษฎรอีกสวนหนึ่งไมยอมยายออกไป
ตอมารัฐบาลไดมีนโยบายใหประชาชนจากที่อื่น ๆ ยายเขามาอยูตามแนวชายแดน เพื่อปูองกันการ
รุกรานและกอความไมสงบของผูกอการรายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ จึงมีการจัดสรรที่ดินใหราษฎรอยู
อาศัย และตั้งชื่อบานใหใหมวา “ไพรพัฒนา” โดยมี นายพิน บุญเยี่ยม ผูใหญบาน ในขณะนั้น ได
ปรึกษาพระสงฆ์และคณะกรรมการหมู บานจึงได จัดตั้งสานักสงฆ์ไพรพัฒนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔
ตอมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ หลวงพอพุฒ วายาโม ไดมาจาพรรษาอยูจึงดาเนินการขอจัดตั้งวัด จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไดดาเนินการจัดตั้งวัดสาเสร็จ มีการพัฒนาวัดใหเจริญเรื่อยมา เชน กอสรางอุโบสถ
ศาลาทม กุฏิหลวงปูุสรวง ประตูและปูายชื่อวัด กุฏิเรือนรับรอง มณฑปปราสาทหลวงปูุสรวง และ
ศาลาการเปรียญ เป็นตน ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระครูโกศลสิกขกิจ
หรือหลวงพอพุฒ วายาโม เป็นเจาอาวาส ตอมาไดขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระ
ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อัญเชิญมาประดิษฐานไว ณ มณฑปปราสาท
หลวงปูุ ส รวงวั ด ไพรพั ฒ นา และเป็ น สถานที่ ตั้ ง สรี ร ะสั ง ขารของหลวงปูุ ส รวง ซึ่ ง เป็ น พระเกจิ ที่
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนทั่วไป
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข ามี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคมี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียงเนื่องจากอยูใกลกับตัวอาเภอขุขันธ์ อาเภอสั งขะ และห างจากตัวเมืองศรีสะเกษ
ประมาณ ๘๘ กิโลเมตร เทานั้น ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว คือ
ภายนอกวัดติดกับลานจอดรถ มีสถานที่เป็นชองจอดรถแบบมุงหลังคา ตลาดบายติ๊กเจีย (ขาวน้าอุดม
สมบู ร ณ์) ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ภายในวัดไดพบสิ่ งปลุกสราง คือ ประตูเขาวัด มีการ
ออกแบบอยางสวยงาม ศาลาเรือนรับรอง สรางดวยไมและมีหลายหลังมณฑปราสารท อันเป็นที่
ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปูุสรวง อาคารกองอานวยการ เป็นที่รับบริจาค ใหบริการดอกไมธูป
เทียน วัตถุมงคล และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของทางวัด ศาลาแสดงสินคา OTOP ดานสถานที่และ
สะภาพแวดลอม มีร ถโดยสารแบบขับเคลื่ อนดวยระบบไฟฟูาซึ่งไมกอมลพิษใหสิ่ งแวดลอมรับส ง
นักทองเที่ยวจากบริเวณลานจอดรถเขามายังตัววัดโดยไมเก็บคาบริการใด ๆ ประตูเขาวัด ที่สวยงาม
ศาลาเรื อนรั บ รอง เป็ น การสร า งด ว ยไม มีค วามงดงามและหลายหลั ง มณฑประสารท อัน เป็ น ที่
ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปูุสรวง บริเวณทางขึ้นและลงของมณฑปปราสาทมีการนาเอารูปปั้นไก
ชนตัวขนาดใหญมาตั้งไวเป็นสวนประดับตัวปราสาทใหมีความ อุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปปั้น
ของพระสงฆ์สุปฏิบัติ รูปเคารพอื่น ๆ และมีระฆังแขวนไหวรอบ ๆ จานวนมาก ศาลาแสดงสินคา

๑๙๕
OTOP มีสินคาพื้นเมืองมานาเสนอใหกับนักทองเที่ยวโดยการประสานงานของสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอภูสิงห์ อาคารกองอานวยการ เป็นสถานที่รับบริจาค ใหบริการดอกไมธูปเทียน วัตถุมงคล เป็น
ตน ใหนักทองเที่ยว สวนหยอมเล็ก ๆ มีการจัดสภาพแวดลอม มีภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้าตกขนาดเล็ก
ปลูกตนไม ไมประดับ และไมดอก สวยงามอยางลงตัว
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา คือ
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา ดานศา
สนธรรม มีโครงการบวชสามเณรและศีลจาริณี สนับสนุนใหเด็กทั้งหญิงชายหรือนักทองเที่ยวเขามา
ศึกษาและปฏิบัติธรรมในโครงการ ดานศาสนบุคล มีพระสงฆ์สุปฏิบัติ คือ หลวงปูุสรวง เป็นพระสงฆ์ที่
มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของคนทั่วไปถึงแมตั วทานจะละสรีระสังขารไปแลวก็ตามนักทองเที่ยวก็ยังเขามา
เที่ยวเยี่ยมเยียนสรีระสังขารเพื่อกราบไหวขอพรโดยไมเวนแตละวัน ดานศาสนสถาน มี ประตูทางเขา
วัด มณฑปปราสาทอัน เป็น ทีเก็บสรีระสั งขารหลวงปูส รวง อุโบสถและวิหารคดรอบอุโ บสถซึ่ง
ออกแบบสรางไวอยางสวยงาม สวนหยอมที่มีภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้าตกขนาดเล็ก การปลูกตนไม ไม
ดอก ไมประดับ ภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม เป็นตน ดานศาสนพิธี กรรม มีกิจกรรมให
นักทองเที่ยวปฏิบัติหลากหลาย เชน กิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ บูชาสรีระ
สังขารของหลวงปูุสรวง วัตถุมงคล ตักบาตรพระประจาวันเกิด เคาะระฆังตามเสนทางเดินชมแหลง
ทองเที่ยวรอบอุโสถ และกิจกรรมปฏิบัติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยูในแหลงทองเที่ยว เป็นตน ดาน
กิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม
คือ ดานวัตถุธรรม ประตูทางเขาวัด มณฑปปราสาทอันเป็นทีเก็บสรีระสังขารหลวงปูสรวง อุโบสถและ
วิหารคดรอบอุโบสถซึ่งออกแบบสรางไวอยางสวยงาม สวนหยอมที่มีภูมิสถาปัตยกรรมเป็นน้าตกขนาด
เล็ก การปลูกตนไม ไมดอก ไมประดับ ภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยวที่สวยงาม ดานคติธรรม มีการปูาย
คติธรรมของหลวงปูุสรวงติดตามสถานที่ตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว ดานเนติธรรม ทางวัดมีคาแนะนา
ขอหาม และขออนุญาต ตาง ๆ เพื่อใหมีความเป็นระเบียบ อานวยความสะดวกและปลอดภัย ให
นักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชม ดานสหธรรม ทางวัดมีคาแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสดา
ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม ตัวอยางของการปฏิบัติตนที่ถูกตองเกี่ยวศา
สนสถาน เชน การทิ้งเศษอาหาร ขยะ และของไมใชแลวอื่น ๆ ควรทิ้งลงในสถานที่ซึ่งทางมูลนิธิจัดไว
ใหเทานั้น เป็นตน
เมื่อทองเที่ยวตามเสนทางของแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดศรึ
สะเกษเสร็จสิ้นแลวก็เดินทางตอไปตามเสนทางการทองเที่ยวเพื่อเขาสูแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในจังหวัดอุบลตอไป
๕.๑.๒.๕ จังหวัดอุบลราชธานี แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญที่
เลือกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีมี ๑ แหง ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว
สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
๑) วัดสิรินธรวนารามภูพราว ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลชองเม็ก อาเภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี คนทั่วไปมักเรียกวาวัดเรืองแสง เนื่องจากเมื่อกอนในบริเวณของภูเขาซึ่งเป็ น

๑๙๖
สถานที่สรางวัดนี้มีหินที่มีลักษณะแปลกไปจากภูเขาลูกอื่น ๆ คือ มีหินคลายลูกมะพราวเต็มไปหมด
เมื่อทุบหินดูจะเห็นภายในกอนหินมีฝุนเม็ดเล็ก ๆ ใสแวววาวระยับคลายเพชรและพลอย ชาวบานจึงมี
ความเชื่อวาเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ บางคนนาเอากอนหินนี้ใชรักษาโรค เพราะเชื่ อวาเป็นมะพราวฤษีทาไว
จึงเรียกภูเขาลูกนี้วา “ภูพราว” ความเป็นมาของวัดสิรินธรวนารามภูพราว เริ่มขึ้นเมื่อพระอาจารย์บุญ
มาก ฐิติปญฺโญ เป็นพระสงฆ์ทางฝั่งประเทศลาวไดธุดงค์เขามาเผยแผพระพุทธศาสนาในฝั่งประเทศ
ไทย ไดมาพักปักกลดอยูในภูพราวแหงนี้ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๖ ทานไดขอบิณฑบาตสถานที่
แหงนี้จากหนวยงานทางทหารและนายอาเภอพิบูลมังสาหารในขณะนั้น เมื่อทางการอนุญาตใหสราง
วัดนี้จึงไดตั้งชื่อวา “วัดสิรินธรวนาราม” ในระยะเริ่มแรก ไดสรางศาลาหลังเล็ก ๆ ขึ้นมาหนึ่งหลัง
ปัจจุบันศาลาหลังดังกลาวผุพังไปหมดแลว ตอมาจึงไดสรางศาลาหลังใหมแทนหลังเดิมซึ่งมีความ
งดงามเด น สง าเมื่อ นั กท องขึ้น ไปก็ จะเห็ นศาลาหลั งใหมอ ยูบ นยอดเขาภูพร าวแห งนี้ ขณะที่ พระ
อาจารย์บุญมาก ฐิติปญฺโญ ไดเขามาปฏิบัติกรรมฐานในสถานที่นี้ไดเคยไดปรารภกับลูกศิษย์ของทาน
วา “เธอคอยดูตอไปในอนาคต จะมีผูใจบุญมาบาเพ็ญบารมีของเขาใหเต็มบริบูรณ์ เขาจะมาสราง
สถานที่แหงนี้ใหรุงเรือง จะมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิ กา จานวนมาก มาในสถานที่แห งนี้ ปราชญ์
บัณฑิตจะแวะมาพักอาศัยมิไดขาด” เป็นตน
(๑) สภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้า
หรื อ ห อ งสุ ข ามี ค วามพอเพี ย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุ ป โภคและบริ โ ภคมี พ อเพี ย ง ระบบ
โทรคมนาคมใช การไดดี ทางเขาถึ งสะดวกและปลอดภั ย ที่ พัก แรมในช ว งวั นเวลาปกติ นอกจาก
เทศกาลพอเพียง เนื่องจากอยู ใกลกับตัวอาสิรินธร อาเภอพิบูล มังสาหาร และหางจากตัวเมือง
อุบลราชธานี ประมาณ ๘๘ กิโลเมตร ดานสิ่งปลูกสราง ที่มีความจาเป็นสาหรับใหบริการนักทองเที่ยว
คือ อุโบสถ มีตนแบบมาจากวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว แตมีความกวางกวาเป็นสองเทา หอฉัน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูหลายองค์ สวนสิ่งปลูกสราง
อื่น ๆ คือ กุฏิสงฆ์ จัดเป็นสังฆาวาสที่อยูอีกสวนหนึ่งมิไดอยูรวมกันกับแหลงนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยว
ชมยกเวนกุฏิของเจาอาวาสเทานั้นใกลกับบริเวณจุดที่นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวชม วิหาร ประดิษฐาน
รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติสวนใหญเป็นสายพระปุา เชน หลวงปูุเสาร์ หลวงปูุมั่น หลวงปูุชา เป็นตน
ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม เมื่อขึ้นสูบริเวณวัดแลวมีจะงอยผาใหนักทองเที่ยวไดไปยืนถายรูป
และชมวิวทิวทัศน์ มองไปบริเวณโดยรอบจะเห็นปุาไม ภูเขา ติดชายแดนไทย-ลาว ที่อยูทางดานทิศ
ตะวันออกของวัดภูพราว เมื่อมองออกไปทางดานทิศตะวันตกก็จะเห็นน้าในเขื่อนสิรินธรยิ่งเมื่อถึง
เวลาเย็ น ใกล พ ระอาทิ ต ย์ ต กก็ จ ะมองเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ บ ริ เ วณดั ง กล าวมี ค วามสวยงามมาก มี ที่ ใ ห
นักทองเที่ยวไดนักพักผอนอยางสะดวกสบายไวเป็นจุด ๆ โดยเฉพาะภายในอุโบสถจะมีที่ใหนั่งพักผอน
หลังจากที่ไดไหวพระในอุโบสถเสร็จแลว เนืองจากบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่โปรงมีลมพัดผานเย็น
สบายจึงมีนักทองเที่ยวนั่งพักผอนจานวนมาก
(๒) ด า นกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ด า น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา คือ
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยอามิสบูชาคือมีการบูขาพระพุทธรูปที่
ประดิษฐานไวตามสถานที่ตาง ๆ ดานศาสนธรรม มีปูายโปสเตอร์จัดเป็นนิทัศการเกี่ยวกับชีวประวัติ
และคาสอนของพระสุปฏิบัติสายพระปุาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักทั่ วไปตั้งไวในนักทองเที่ยวไดศึกษาและ

๑๙๗
นาไปปฎิบัติ เชน คาสอนของหลวงปูุเสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต, หลวงปูุทองรัตน์ กนฺตสีโล,
หลวงปูุชา สุภทฺโท, หลวงปูุกิ ธมฺมุตฺตโม,หลวงปูุสาย จารุวณฺโณ และ หลวงปูุบุญมาก ฐิติปญฺโญ เป็น
ตน นอกจากนี้ภายในสังฆาวาสยังมีพุทธภาษิต คติธรรม คาสอนตาง ๆ ติดไวทั่วไป ดานศาสนบุคล มี
พระสงฆ์สายวัดปุาที่มีชื่อเสียงที่เป็นครูบาอาจารย์ปฎิบัติสืบทอดกันเรื่อยมาตามสายนี้ เชน หลวงปูุ
เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต, หลวงปูุทองรัตน์ กนฺตสีโล, หลวงปูุชา สุภทฺโท, หลวงปูุกิ ธมฺมุตฺ
ตโม,หลวงปูุสาย จารุวณฺโณ และ หลวงปูุบุญมาก ฐิติปญฺโญ ซึ่งเป็นเจาอาวาสรูปแรกของวัดวัดสิรินธร
วนารามภูพราว เป็นตน ดานศาสนสถาน มีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่ความสวยงาม เชน
อุโบสถและวิหารซึ่งออกแบบสรางไวอยางสวยงาม กุฏิสงฆ์ หองน้าหรือหองสุขาที่ใหญและมีพื้นที่ใช
สอยมาก สถานที่ทองเที่ยวมีวิวทิวทัศน์สวยงามใหนักทองเที่ยวไดชม เป็นตน ดานศาสนพิธี กรรม
สถานที่ ทองเที่ย วแห งนี้ มิไ ดเน น ให นัก ทองเที่ ยวประกอบพิธีกรรมมากนักเน นความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมและศิลปะเป็นสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวเป็นหลัก หากนักทองเที่ยวประสงฆ์บริจาคทาบุญก็
มีเพียงตูรับบริจาคตั้งไวให หากประสงฆ์ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ก็จะมีจิตอาสาของทางวัดไปนิมนต์
พระสงฆ์มารับสังฆทาน พิธีกรรมเป็นไปในแนวเรียบงาย ในแหลงทองเที่ยวจึงไมมีรานคาหรือตลาด
ขายของฝากเหมือนกับแหลงทองเที่ยวอื่น หากนักทองเที่ย วรูสึกหิวกระหายก็มีน้าใสแกวพลาสติกแช
รวมไวกับน้าขังในถังใบใหญไวบริการใหนักทองเที่ยวไดดื่ม ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ ดานวัตถุธรรม พระพุทธรูป อุโบสถ
เรืองแสง ตนกัลปประพฤกษ์ ตนโพธิ์ พญานาค และสิ่งปลูกสรางอื่นที่มีการออกแบบไวอยางงดงาม
ดานคติธรรม มีการนาชีวประวัติและคติธรรมของพระสุปฏิบัติสายปุามาจัดทาเป็นโปสเตอร์ติดตั้งไว
รอบ ๆ ตัววิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระสุปฏิบัติเหลานั้น ใหนักทองเที่ยวศึกษานาไปใชในการ
ดาเนินชีวิตประจาวันดวย ดานเนติธรรม ทางวัดรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของมีการออกระเบียบกฎเกณฑ์
ตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวปฏิบัติไดถูกตอง เหมาะสม สวยงาม มีความเป็นระเบียบ และปลอดภัย
ดานสหธรรม ทางวัดและผูเกี่ยวของมีการสื่อสารเกี่ยวกับมารยาทตาง ๆ ที่จะปฏิบัติใหถูกตองใน
สถานที่ทองเที่ยว เชน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสน
พิธี เป็นตน ตัวอยางของการปฏิบัติตนที่ถูกตองเกี่ยวศาสนสถาน เชน การแตงกายที่เหมาะสมเมื่อเขา
มาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว การทิ้งเศษอาหาร ขยะ และของไมใชแลวอื่น ๆ ควรทิ้งลงในสถานที่ซึ่ง
ทางสถานที่ทองเที่ยวจัดไวใหเทานั้น เป็นตน

๕.๑.๓ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการท อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรม คื อ ผลลั พธ์ ที่ ท าให
กระเทือนไปถึงสิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานบวก คือ
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผลดี เชน ดานสภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว คือ มีการสรางหรือ
ดูแลรักษาดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสราง สถานที่และสภาพแวดลอม ใหอยูในสภาพดี มั่นคง
สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ดานศาสนา นักทองเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสน
ธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ดานวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งดานวัตถุธรรม
คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ไดมีการอนุรักษ์สืบทอดไมใหเลือนหายไป ทาใหเกิดงานเทศกาล
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศไดมีโอกาสเผยแพรเอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นตน ๒)

๑๙๘
ดานลบ คือ ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผลเสียหาย เชน ดานศาสนา ขาดความเคารพใน
ศาสดาศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา หรือ ดานวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม
ทั้งดานวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ขาดการการอนุรักษ์สืบ ทอดทางดานวัฒนธรรม
ขาดการทาใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศขาดโอกาสเผยแพรเอกลักษณ์
ของชาติมาขึ้น เป็นตน สาหรับผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่กลาวถึงใน
หัวขอนี้ หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานที่เป็นแหลงทองเที่ยวในอีสานใต ๕ จังหวัด คือ ๑)
จังหวัดนครราชสีมา ไดแก อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมาย
หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาทพนมรุง หรืออุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะ
จาโร และ หมู บ า นช า ง ๔) จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได แ ก วั ด ไพรพั ฒ นา (หลวงปูุ ส รวง) ๕) จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว สรุปผลการวิจัยไดดังตารางที่ ๕.๑ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

แหล่งท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงและปราสาทเมืองต่า
วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร
วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง)
วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง)
วัดสิรินธรวนารามภูพราว
รวม

N
๒๗
๑๕
๔๐
๖
๓๙
๔๑
๓๑
๑๙๙

%
๙๙.๐๐
๙๗.๕๓
๙๗.๐๐
๙๖.๘๐
๙๙.๐๐
๙๘.๐๐
๙๘.๙๔
๖๘๖.๒๗

ระดับผลกระทบ
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด
มีผลกระทบนอยทีส่ ุด

รอยละคาเฉลี่ยรวมผลกระทบของการทองเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต

๒๘

๙๘.๐๔

มีผลกระทบนอย
ที่สุด

ตารางที่ ๕.๑ จานวนรอยละคาเฉลี่ยรวมผลกระทบของการทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอีสานใต
จากตารางที่ ๕.๑ พบวาพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เขามาชม “แหลงทองเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมอีส านใต ” มิ ไดกอใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม มี
คาเฉลี่ยรวมทุกแหลงทองเที่ยว เทากับรอยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบดานลบนอยที่สุด คือ ๑) สภาพ
ทั่วไปดานสาธารณูปโภคพื้นฐานพื้นฐาน เชน หองน้ามีความพอเพียง หองน้าสะอาดและปลอดภัย
น้าอุปโภคบริโภคพอเพี ยง ระบบโทรคมนาคมใชการไดดี ระบบไฟฟูาเขาถึงใชการไดดี มีทางเขาถึง
สะดวกและปลอดภัย ๒) สภาพทั่วไปดานสิ่งปลูกสราง เชน วางผังสิ่งปลูกสรางเป็นระเบียบ ทรัพยากร
การทองเที่ยวสวยงาม ๓) สภาพทั่วไปดานสถานที่และสภาพแวดลอม เชน มีการบริหารจัดการของ
เสียที่ดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณใหนั่งพักผอนหยอนใจ ไดรับบริการที่ดีจากเจาหนาที่
๔) พฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มีตอดานศาสนา เชน เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ เคารพหลักธรรม
ทางศาสนา เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ มีความเคารพในศาสนสถาน เคารพในพิธีกรรมทาง

๑๙๙
ศาสนา ๕) พฤติกรรมนักทองเที่ยวที่มีตอดานวัฒนธรรม เชน ใชสอยปัจจัยสี่อยางถูกตอง ปฏิบัติเป็น
แบบอยางที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายและขอหาม ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม
แสดงใหเห็นวาแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต มีการบริหารจัดการ
สภาพทั่วไปดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดานสิ่งปลูกสราง ดานสถานที่และสภาพแวดลอม พฤติกรรม
นักทองเที่ย วที่มีตอดานศาสนาและวัฒ นธรรม ไดอยางมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด จึงทาให มี
ผลกระทบดานลบตอแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใตโดยรวมนอยที่สุด

๕.๒ อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต เสนทางการ
ทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต ศึกษาผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต เพื่อใหเกิดความชัดเจนทาความเขาใจไดงายจึงไดอภิปรายผลการวิจัยเรียงตาม
วัตถุซึ่งมีขอคนพบที่นาสนใจนามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

๕.๒.๑ ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
ประเด็นประวัติศาสตร์และแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใตมี
เนื้อหาในการอภิปรายผลอยู ๒ หัวขอ คือ ๑) ประวัติศาสตร์อีสานใต ๒) แหลงทองเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต มีขอคนพบที่นาสนใจในการนามาอภิปรายผลดังนี้
๕.๒.๑.๑ ประวัติศาสตร์อีสานใตมีประเด็นนามาสูการอภิปรายผลอยู ๒ หัวขอ
คือ ๑) ความหมายของอีสานใต และ ๒) ความเป็นมาของอีสาใต
๑) ความหมายของอีสานใต จากผลการวิจัยพบวา อีสานใตหมายถึง พื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย มีน้ามูลไหลผาน ดานทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศ
ตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและประเทศกัมพูชา ที่เป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะวา หากแบงจังหวัดใน
ภาคอีสานออกเป็น ๓ สวน คือ อีสานเหนือ อีสานกลาง และอีสานใต โดยอาศัย ลักษณะทางกายภาพ
เชิงภูมิศาสตร์ที่วาดวยภูมิอุทกคือแหลงน้าตาง ๆ เป็นเกณฑ์ก็จะไดวา จังหวัดที่มีแมน้าโขงไหลผาน
และบางจังหวัดที่มีอาณาเขตดานทิศเหนือติดกับจังหวัดที่มีน้าโขงไหลผานเวนจังหวัดอุบลราชธานี จัด
อยูในกลุมอีสานเหนือ จังหวัดที่มีแมน้าชีไหลผานเวนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอยูในกลุมอีสานกลาง
และจังหวัดที่มีแมน้ามูลไหลผานจัดอยูในกลุมอีสานใต หากดูจังหวัดในอีสานใต แลวจะพบวา มีอยู
ทั้งหมด ๕ จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ซึ่งใน ๕ จังหวัดนี้
ลวนมีน้ามูลไหลผานจึงจัดเขาอยูในกลุมอีสานใต ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับที่ นิรันดร์ กุลฑานันฑ์ ให
ความหมายวา “อีสานใตเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีน้ามูลไหลผาน”๗ เป็นตน
๒) ความเป็นมาของอีสาใต จากผลการวิจัยพบวา ในดินแดนนี้เคยมี
กลุมคนอาศัยอยูรวมกันมานานแลวไมนอยกวา ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี กอนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร)
๗

อีสานใต, นิรันดร์ กุลฑานันฑ์, สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคอีสานและอินโดจีน, สืบคนเมื่อ ๕ มี.ค.๖๒.
จาก< https://www.gotoknow.org/posts/108893 >.

๒๐๐
และกอนเกิดอาณาจั กรสุ โ ขทัย เห็ นไดจากภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยานแหงชาติผาแตม อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุ บ ลราชธานี และ แหล ง โบราณคดี บ า นปราสาท ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสู ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา ในหลุมขุดคนที่ ๑ มีการสารวจพบโครงกระดูกฝังอยูในชั้นดินแตละสมัย แตละยุคมี
ลักษณะการฝังที่ตางกันไป ยุค ๓,๐๐๐ ปี อยูในชั้นดินระดับลางสุดลึก ๕.๕ เมตร เป็นตน ที่เป็นเชนนี้
อาจเป็นเพราะวา อาณาบริเวณอีสานใตแหงนี้ในอดีตเคยมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ปุา แหลงน้า
และลาน้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้าตกจากเทือกเขาสันกาแพงกอเกิดเป็นลาน้าหลายสายรวมทั้งลา
น้ามูลดวย จึงเหมาะสาหรับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของคนโบราณสมัยยุคกอนประวัติศาสตร์ของไทย
เป็นอยางยิ่ง จึงปรากฏใหเห็นรองรายการอาศัยอยูของคนชุมชนโบราณกระจายอยูทั่วไปหลายแหงใน
อีสานใตนี้ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับแหลงโบราณคดีบาปราสาท ที่ใหขอมูลไววา “หลุมขุดคนที่ ๑ มี
โครงกระดูกฝังอยูในชั้นดินแตละสมัย แตละยุคมีลักษณะการฝังที่ตางกันไป ยุค ๓,๐๐๐ ปี อยูในชั้น
ดินระดับลางสุดลึก ๕.๕ เมตร โครงกระดูกจะหันหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ยุค ๒,๕๐๐ ปี หัน
หัวไปทางทิศตะวันออก ยุค ๒,๐๐๐ ปีหันหัวไปทางทิศ ใต แตคติในการฝังจะคลายกันคือจะนา
เครื่องประดับ เชน กาไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสาริด กาไลสาริด เครื่องประดับศีรษะทาดวยสาริด
และภาชนะของผูตายฝังรวมไปดวยกับผูตาย ในชวงสามระยะแรกนี้เป็นภาชนะดินเผาเคลือบน้าดินสี
แดง แบบลายเชือกทาบ ลักษณะหลักของภาชนะเป็นแบบคอแคบปากบาน แตบางใบมีทรงสูงเหมือน
คนโท บางชิ้นมีลักษณะเป็นทรงกลมสั้น ตอมาในยุค ๑,๕๐๐ ปี นั้นลักษณะภาชนะจะเปลี่ยนเป็น
แบบพิมายดา คือ มีสีดา ผิวขัดมัน เนื้อหยาบบาง ๘ เป็นตน
๕.๒.๑.๒ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต ผลจากวิจัย
นี้มีอยู ๘ แหง ซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวอยูใน ๕ จังหวัดอีสานใตประกอบดวย ๑) จังหวัดนครราชสีมา
ไดแก อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรือ
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาทพนมรุงหรืออุทยานประวัติศาสตร์ พนม
รุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
วัดปุาอาเจียงและหมูบานชาง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัด
อุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว ที่เป็นเชนนี้เป็นเพราะวา สถานที่ดังกลาวเป็นแหลง
ทองเที่ยวมีชื่อเสียงมีความสาคัญเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวทั่วไป หากนักทองเที่ยวที่เขาไปในอีสาน
ใตแลวมักไมพลาดที่จะเขาไปเยี่ยมเยียนเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวดังที่ไดเอยนามไวแลวนี้ เพราะแหลง
ท อ งเที่ ย วมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ศาสนาและวั ฒ นธรรม เช น ด า นศาสนา มี กิ จ กรรมเชื่ อ โยงกั บ
องค์ประกอบทางศาสนา คือ พระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศา
สนพิ ธี ก รรม ด า นวั ฒ นธรรม มี กิจ กรรมเชื่อ โยงกั บ ประเภทของวั ฒ นธรรม คื อ วั ต ถุธ รรม เป็ น
วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม เป็นวัฒนธรรม
เกี่ยวกับกฎหมาย และ สหธรรม เป็นวัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม ใหนักทองไดเยี่ยมชมและ
รวมในกิจกรรมการทองเที่ยวที่แหลงทองเที่ยวจัดไวใบริการดวย บางแหงมีชื่อเสี่ยงเป็นที่รูจักกันใน
๘

แหลงโบราณคดีบา ปราสาท, สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อาเภอโนนสูง
<https://thai.tourismthailand.org อาเภอโนนสูง>, 6 April 2019.

๒๐๑
ระดับโลก เชน วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง และอุทยานประวัติศาสตร์พิ มาย เป็นตน ผลการวิจัยนี้
สอดคล องกับ พินิ จ จั นทร และคณะ ที่ใหไวในหนังสื อเปิดประตูทองเที่ยวอาเซียนเชื่อมโยง ๑๐
ประเทศเป็ น หนึ่ ง เดี ย วว า “อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พิ ม าย เป็ น เมื อ งโบราณในแบบแผนของ
สถาปัตยกรรมขอม ชื่อ พิมาย มาจากคาวาวิมาย หรือวิมายปุระที่ปรากฏในจารึกบนแผนหินตรงขอบ
ประตูระเบียงคตดานหนาของปราสาท จุดเดนของเมืองคือปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทหินที่มี
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจารึกและรูปแบบการสรางบงบอกวา สรางขึ้นในสมัย
พระเจาสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของ
ศิลปะเป็นแบบปาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งปราสาทนี้ไดถูกดัดแปลงมาเป็นศาสนสถาน
ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ สถานที่บริเวณนี้นอกจากนี้จะมีปราสาทหินพิมายแลว
ยังมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมายซึ่งเป็นแหลงรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมที่นาสนใจไวจานวน
มาก๙ งานแสดงชางสุรินทร์ครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามบินเกา อาเภอทาตูม อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนทาตูม
ประชาเสริมวิทย์ปัจจุบัน เพื่อเฉลิมฉลองที่วาการอาเภอหลังใหม ในงานมีการแสดงขบวนแหชาง การ
แขงขันชางวิ่งเร็ว การคลองชาง โดยออกขาวแพรภาพทั้งทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ ทาใหชาวไทย
และชาวตางประเทศสนใจกันเป็นอยางมาก”๑๐ เป็นตน

๕.๒.๒ เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
เสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมคือที่สาหรับใชสัญจร
เที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อการพักผอนหยอนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่
หนึ่ง โดยเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว เชน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสราง สถานที่และสิ่งแวดลอม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของ
ศาสนา เชน ศาสดาหรือรูป เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรมทาง
ศาสนาตาง ๆ ประเด็นเสนทางการทองเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใตมีเนื้อหาในการ
อภิปรายผลอยู ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ไดแก อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์
ไดแก ปราสาทพนมรุง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์
ไดแก วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) ๔) จังหวัด
ศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) และ ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภู
พราว แหลงทองเทียวใน ๕ จังหวัดอีสาสนใตมีขอคนพบที่นาสนใจในการนามาอภิปรายผลดังนี้
๕.๒.๒.๑ กลุ มแหล งทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูล นิธิเป็นผู ดูแล เชน
อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยูในเขตบานโนนกุม ติดกับ
ถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยูในทองที่ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง)
ตั้งอยูที่บานหนองบัว ตาบลกระโพ อาเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร์ วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) ตั้งอยู
๙

พินิจ จันทร และคณะ, เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียนเชื่อมโยง ๑๐ ประเทศเป็นหนึ่งเดียว,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๖), หนา ๕๕.
๑๐
เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๐.

๒๐๒
เลขที่ ๒๕๘ หมูที่ ๓ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และวัดสิรินธรวนารามภูพราว
ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลชองเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
๑) สภาพทั่ ว ไปของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ผลการวิ จั ย พบว า ด า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้าหรือหองสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและ
บริโภค มีพอเพียง ระบบโทรคมนาคม ใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมสาหรับ
นักทองเที่ยวในชวงวันเวลาปกติพอเพียง ดานสิ่งปลูกสรางรวมทั้งดานสถานที่และสะภาพแวดลอม ที่
เป็นดึงดูดจุดสนใจของนักทองเที่ยวของแตละแหง เชน ตาหนักวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหม
รังสี) ภายในตาหนักมีการประฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญที่สุดใน
โลกเป็นจุดเดนที่สาคัญของแหลง ทองเที่ยวอุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) ผาพระหรือผาลานนาคปรกอยูบนชะงอนเขา เป็นจุดเดนที่สาคัญของแหลงทองเที่ยววัด
เขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุสานชาง ศาลาเอราวัณ และศูนย์คชศึ กษาเป็น
จุดเดนที่สาคัญของแหลงทองเที่ยววัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) มณฑปปราสาทและสรีระสังขารหลวงปูุ
สรวงในมณฑปปราสาทเป็นจุดเดนที่สาคัญของแหลงทองเที่ยววัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) อุโบสถ มี
ตนแบบมาจากวัดเชียงทองหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุ ดเดน
ที่สาคัญของแหลงทองเที่ยววัดสิรินธรวนารามภูพราว เป็นตน
๒) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม คือ ดา น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทาบุญดวยอามิสบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว
ตามสถานที่ตาง ๆ ของแหลงทองเที่ยว ดานศาสนธรรม มีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวสวดมนต์และนั่ง
สมาธิ ดานศาสนบุคล มีพระสงฆ์หรือมีรูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ เป็นตน ใหนักทองเที่ยวกราบไหว
บูชา ดานศาสนสถาน มีโบสถ์ วิหาร ตาหนัก ปราสาท ศาลา หรือ มณฑปปราสารท เป็นตน ดานศา
สนพิธีกรรม มีกิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ถวายทานแดพระสงฆ์
ตักบาตรพระประจาวันเกิด เคาะระฆัง ใหอาหารปลา และกิจกรรมปฏิบัติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู
ในแหล งทองเที่ย ว เป็ น ตน ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒ นธรรม มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรมดัง นี้ ดานวัตถุธรรม เชน มีโบสถ์ วิหาร ตาหนัก ปราสาท ศาลา
หรือ มณฑปปราสารท เป็นตน ดานคติธรรม แหลงทองเที่ยวมีการประชาสัมพันธ์ใหขอคิดคติธรรม
เรื่องความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ใหกับนักทองเที่ยวนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
เป็นตน ดานเนติธรรม มีปูายประกาศเป็นคาเชิญชวน คาแนะนา ขอหาม และขออนุญาต ตาง ๆ ดาน
สหธรรม แหลงทองเทียวมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับมารยาทตาง ๆ ที่จะปฏิบัติใหถูกตอ งใน
สถานที่ทองเที่ยว เชน การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสน
พิธี เป็นตน
ที่เป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะวา หลักการสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดของเสนทางการทองเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมคือการสรางที่สาหรับใชสัญจรเที่ยวไปมาของมนุษย์ เพื่อชมแหลงทองเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ ๕ ประการ คือ สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอานวยความสะดวก
การเขาถึง กิจกรรมการทองเที่ยว และ การบริการเสริมทางการทองเที่ยว เป็นตน ผลการวิจัยนี้
สอดคล อ งกั บ เทิ ด ชาย ช ว ยบ ารุ ง ได น าเสนอทั ศ นะไว ว า แหล ง ท อ งเที่ ย วซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มนั้ น มี

๒๐๓
องค์ประกอบสาคัญ ๕ ประการ (๕A Model) คือ ๑) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ๒) สิ่งอานวยความ
สะดวก (Amenities) ๓) การเขาถึง (Accessibility) ๔) กิจกรรม (Activity) ๕) การบริการเสริม
ทางการทองเที่ยว (Ancillary Services) ๑๑ เป็นตน
๕.๒.๒.๒ กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผู ดูแล เชน อุทยาน
ประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ปราสาทพนมรุง
หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง ตั้งอยูในทองที่ตาบลตาเปฺก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
และปราสาทเมืองต่าเป็น ตั้งอยูในพื้นที่ตาบลจระเขมาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี
ประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
๑) สภาพทั่ ว ไปของแหล ง ท อ งเที่ ย ว ผลการวิ จั ย พบว า ด า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน หองน้าหรือหองสุขามีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและ
บริโภคมีพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมสาหรับ
นักทองเที่ยวในชวงวันเวลาปกติพอเพียง ดานสิ่งปลูกสรางรวมทั้งดานสถานที่และสะภาพแวดลอม ที่
เป็นดึงดูดจุดสนใจของนักทองเที่ยวของแตละแหง เชน ปราสาทพิมายประกอบดวย พลับพลาเปลื้อง
เครื่อง สะพานนาคราช ซุมประตูและกาแพงแกว ชาลาทางเดิน บรรณาลัย สระน้า ซุมประตูและ
ระเบียงคด ปราสาทประธาน พลับพลา ปรางค์หินแดง ปรางค์พรหมทัต และ หอพราหมณ์ นอกจาก
ตัวปราสาทที่ตั้งอยูกลางเมืองพิมายแลว ภายในกาแพงเมืองยังประกอบดวยโบราณสถานสาคัญอีก
หลายแห ง คื อ ก าแพงเมื อ งประตู เ มื อ ง เมรุ พ รหมทั ต สระน้ าโบราณ เป็ น ต น ปราสาทพนมรุ ง
ประกอบดวย บันใดตนทาง พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางดาเนิน สะพานนาคราชชั้นที่ ๑ บันใดขึ้น
ปราสาท ลานดานหนาปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก ซุมประตู
และระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ปรางค์นอย บรรณา
ลัย อาคารกอดวยศิลาแลง เป็นตน และ ปราสาทเมืองต่าประกอบดวย กาแพงแกวและซุมประตู ลาน
ปราสาทและสระน้า ระเบียงคดและซุมประตู กลุมปราสาทอิฐ และบรรณาลัย เป็นตน
๒) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรม คือ ดา น
กิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนา มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา คือ
ดานศาสดาหรือรูปเคารพ ดานศาสนธรรม ดานศาสนบุคล ดานศาสนสถาน ดานศาสนพิธีกรรม ใน
สถานที่แหงนี้มิไดมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวเขารวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแตอยางใด มีแตเพียง
รูปเคารพตาง ๆ ไวใหเทานั้น สาหรับนักทองเที่ยวคนใดมีความประสงค์จะสวดมนต์ กราบไหว ขอพร
ใด ๆ ตามความเชื่อของแตละบุคคลก็สามารถกระทาได แตทั้งนี้ตองมิขัดตอกฎ ขอหาม ที่ทางอุทยาน
ประวัติศาสตร์มิมายกาหนด ดานกิจกรรมการทองเที่ ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ ดานวัตถุธรรม ดานคติธรรม ดานเนติธรรม และดานสหธรรม
ที่เป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะวาสถานที่ทองเที่ยวกลุมนี้เป็นรูปแบบของทางราชการเป็นผูดูแลจึง
มีขอจากัดอยูหลายประการทั้งในดานการบริหารจัดการ และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ดานการทองเที่ยวใหมี
ความหลากหลายเป็นสิ่งที่ทาไดยาก เนื่องจากเป็นโบราณสถานซึ่งจะตองรักษาใหคงสภาพเดิมไวในได
๑๑

เทิดชาย ชวยบารุง, การท่องเที่ยวไทยนานาชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาการทองเที่ยวไทย ๒๕๕๑), หนา ๑๑.

๒๐๔
มากที่ สุ ด แต อ ย า งไรก็ ต ามจากผลของการวิ จั ย นี้ ยั ง ได พ บว า ทางผู ดู แ ลแหล ง ท อ งเที่ ย วได มี ก าร
ประยุกต์ใชแนวคิดทางการตลาดโดยใชหลักการเกี่ยวกับ สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
เขามาชวยสนับสนุน เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจักและดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เชน
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) มี ก ารท าให ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วในกลุ ม นี้ ใ ห มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส นองตอบ
นักทองเที่ยวตามหลัก 5A Model คือ (๑) สิ่งดึงดูดใจ Attraction) มีการพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถานที่เป็นตัวปราสาทและสวนประกอบตาง ๆ ที่มีอยูในปราสาทใหเกิดความสวยงามแต
รักษาและคงสภาพเดิมไวใหไดมากที่สุดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมชม (๒) สิ่งอานวยความ
สะดวก (Amenities) มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน หองน้าหรือหองสุขามีความพอเพียงสะอาดและ
ปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใชการไดดี มีรานอาหาร เครื่องดื่ม และ
ที่ขายของฝาก ใหบริการนักทองเที่ยวในบริเวณรอบ ๆ มีที่พักแรมสาหรับนักทองเที่ยวในชวงวันเวลา
ปกติพอเพียง (๓) การเขาถึง (Accessibility) มีเสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกสบาย
และมีความปลอดภัย มีคาธรรมการเขาชมในราเป็นธรรมที่ทุกคนสามารถเขาถึงได คือ ชาวไทยคนละ
๒๐ บาท ชาวตางประเทศคนละ ๑๐๐ บาท (๔) กิจกรรม (Activity) มีกิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย
และกิจ กรรมเหล านั้ น สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวได เชน มีกิจกรรมนา
นักทองเที่ยวชมแหลงความรูดานประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีอยู ในบริเวณปราสาท มี
กิจ กรรมจัดงานประจ าปีสื บ สานตานานปราสาททุก ๆ ปี (๕) การบริการเสริมทางการทองเที่ ยว
(Ancillary Services) เป็นบริการเพิ่มเติมใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ เชน มีอาคาร
อานวยการซึ่งเป็นสวนงานบริหารจัดการดูแลและอานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวหรือผูมา
ติดตอราชการ ศูนย์ขอมูลเป็นสถานที่ใหขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ แหลงทองเที่ยวกลุมนี้ มีใหบริการ
โดยไมเก็บคาธรรมเนียมการเขาชมกับเด็ก ผูสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา และสวน
ราชการตาง ๆ ที่มาเป็นหมูหรือคณะ เป็นตน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ สุดาพร กุณฑลบุตร ที่
นาเสนอไวในหนังสือ เรื่อง หลักการตลาดสมัยใหม วา “ ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสินคาหรือบริการที่กิจการ
น าเสนอขายตอ ผู บ ริ โ ภคหรื อลู ก คา นั บ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ มองเห็ นไดชั ด เจนเป็ นอั นดั บ แรกของ
สวนผสมทางการตลาด เพราะโดยสวนใหญแลวเป็นรูปธรรม มองเห็นและจับตองได เชน เสื้อผ า
กระเปา เฟอร์นิเจอร์ หรือการใหบริการทาผม หรือแมกระทั่ งการใหคาปรึกษา ผลิตภัณฑ์จึงเป็นจุด
แรกที่ผูบริหารการตลาดใหความสาคัญ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ทาหนาที่ดึงดูดลอใจผูบริโภคใหหันมา
พิจ ารณาเลื อกซื้อ ดังนั้ น นั กการตลาดจึงตองมีส ว นในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ และตองทราบความ
ตองการที่แทจริงของผูบริโภคดวย”๑๒ เป็นตน ดังนั้น จึงเห็นวากลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทาง
ราชการเป็นผูดูแลมีการจัดดานผลิตภัณฑ์ (Product) ในแหลงทองเที่ยวใหไปตามหลัก 5A Model
คือ (๑) สิ่ งดึ งดูด ใจ Attraction) (๒) สิ่ ง อานวยความสะดวก (Amenities) (๓) การเขาถึ ง
(Accessibility) (๔) กิจกรรม (Activity) และ (๕) การบริการเสริมทางการทองเที่ยว (Ancillary
Services) จากแนวคิดดังกลาวไดกลายมาเป็น แผนบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของแหลง
ทองเที่ยวซึ่งองค์การภาครัฐจัดดาเนินการอยูในปัจจุบันแบงเป็น ๖ ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่ง
๑๒

สุดาพร กุณฑลบุตร, หลักการตลาดสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๗), หนา ๑๓๕.

๒๐๕
อานวยความสะดวก ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการรักษาความปลอดภัย ดานการตลาดการ
ทองเที่ยว และดานการบริหารจัดการนักทองเที่ยว เพื่อทาใหนักทองเที่ยวพึงพอใจภายหลังจากไดเดิน
ทางเขามาเยี่ยมเยียนไมขาดสาย

๕.๒.๓ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒ นธรรม คือ ผลลั พธ์ ที่ทาให
กระเทือนไปถึง สิ่ง อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่งสามารถเกิดขึ้น ได ๒ ดาน คือ ดานบวก เป็น
ผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผลดี และ ดานลบ เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผล
เสียหาย สาหรับผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่นามาอภิปรายผลในหัวขอนี้
หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานที่เป็นแหลงทองเที่ยวในอีส านใต ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัด
นครราชสีมา ไดแก อุทยานมหาวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรือ
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาทพนมรุง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร
และ หมูบานชาง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี
ไดแก วัดสิ รินธรวนารามภูพราว จากผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เขามาชม “แหลง
ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต ” มิไดกอใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยรวมทุกแหลงทองเที่ยว เทากับรอยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบดานลบนอย
ที่สุด ถือไดวาเป็นผลกระทบในทางบวก คือ เมื่อเกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผลดี เชน ดานสภาพทั่วไปของ
แหลงทองเที่ยว ไดมีการสรางหรือดูแลรักษาดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งปลูกสราง สถานที่และ
สภาพแวดลอม ใหอยูในสภาพดี มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ดานศาสนา นักทองเที่ ยวมีความ
เคารพในศาสดาหรื อรู ปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ดาน
วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งดานวัตถุธรรม คติธรรม เนติธรรม และสหธรรม ไดมีการอนุรักษ์สืบทอด
ไมใหเลือนหายไป ทาใหเกิดงานเทศกาลทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศไดมีโอกาสเผยแพร
เอกลักษณ์ของชาติมากขึ้น เป็นตน
ที่เป็นเชนนี้อาจเป็นเพราะวา แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต มีการ
บริ ห ารจั ด การสภาพทั่ ว ไปด า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ด า นสิ่ ง ปลู ก สร า ง ด า นสถานที่ แ ละ
สภาพแวดล อ ม พฤติ กรรมนั ก ทอ งเที่ ยวที่มี ตอ ดา นศาสนาและวัฒ นธรรม ได อ ยา งมี คุณ ภาพ
ผลการวิจัยนี้มีบางสวนทีส่ อดคลองและบางสวนไมสอดคลอง กับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ
ไดทาการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลของการ
วิจัยดังนี้ (๑) บางสวนที่สอดคลอง คือ ผลการวิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ พบวา ผล
การศึกษาจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีความเห็นวา วัดทั้ง ๙ วัด สามารถเป็น
สถานที่ทองเที่ยวได โดยวัดสามารถจัดการเพื่อรองรับทางการทองเที่ยวได เชน มีการดูแลและอนุรักษ์
โบราณวัตถุ โบราณสถาน และสถาปัตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ไดแก มีการใชประโยชน์
จากแหลงทองเที่ยวภายในวัดเพื่อใหเกิดการเรียนรูดานวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด เชน สถานที่
ไหวพระ สถานที่ถายรูป หรือที่นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์ การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในการทา
กิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา การกาหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักทองเที่ยวและการเที่ยว

๒๐๖
ชมภายในวัด ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวา วัดถือเป็นแหลงทองเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย แตก็จะตอง
มีการวางระบบการจั ดการให เหมาะสม เพื่อการพัฒ นาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (๒) บางส ว นที่
สอดคลอง คือ ผลการวิจัยของพบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวในวัดมี หลายปัญหา ตั้งแต
การแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสถานที่ โอกาส และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและระเบียบวัด
โดยสวนใหญเป็นชาวตางชาติ การไมชวยรักษาสภาพแวดลอม และขาดความเป็นระเบียบในการเที่ยว
ชม โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย การรุกล้าของรานขายสินคาและบริการภายในวัด จนเกิดขอ
ขัดแยงกับชุมชนไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผูใหบริการบางกลุม ๑๓ แตผลของการศึกษา
ประวัติศาสตร์และเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใ ตนี้ไดพบวา จากการ
สัมภาษณ์กลุมตัวอยางนักทอ งเที่ยวชาวไทยในแหลงทองเที่ยว ๘ แหง จาก ๕ จังหวัด ในอีสานใต
จานวน ๒๙๙ รูป/คน ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เขามาชม แหลงทองเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรมอีสานใต มิไดกอใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย
รวมทุกแหลงทองเที่ยว เทากับรอยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบดานลบนอยที่สุด ดังนั้นจึงแสดงใหเห็น
วาแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมกลุมตัวอยางที่ศึกษาในอีสานใต ไดมีการบริหารจัดการ
สภาพทั่วไปดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดานสิ่งปลูกสราง ดานสถานที่และสภาพแวดลอม พฤติกรรม
นักทองเที่ย วที่มีตอดานศาสนาและวัฒ นธรรม ไดอยางมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด จึงทาให มี
ผลกระทบดานลบตอแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใตโดยรวมนอยที่สุด เป็นตน

๕.๓ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์และเสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสาน
ใต มีประเด็นที่นามาเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติดังตอไปนี้

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลของการวิจัยเรื่องนี้ไดพบวามีกลุมที่เป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอยูสองแบบคือ ๑) กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผูดูแล และ ๒) กลุม
แหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผูดูแล กิจกรรมการทองเที่ยวทั้งสองกลุมมีบางอยางที่
คลายคลึงกันและแตกตางกัน คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายของแตละกลุมดังตอไปนี้
๕.๓.๑.๑ กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิ ธิเป็นผูดูแล ผลการวิจัย
พบวามีการจั ดรูป แบบกิจกรรมการทองเที่ยวอยู ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมการทองเที่ยวที่เนน
รูปแบบศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีกรรม เป็นผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจ
ใหนักทองเที่ยวเขาเที่ยวชม ดังในกรณีของอุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรั งสี ) เป็ นตน ๒) กิจกรรมการทองเที่ยวที่เนนรูปแบบศาสนบุคคลและศาสนพิ ธีกรรม เป็น
ผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาเที่ยวชม เชน การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวย
ดอกไมธูปเทีย น การบู ชาพระประจาวันเ กิด กาบู ช าวั ต ถุมงคล ดังกรณีของวัดเขาศาลาหรือพุทธ
๑๓

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทวัดใน
กรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หนา ก บทคัดยอ.

๒๐๗
อุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และวัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) เป็นตน ๓ ) กิจกรรมการทองเที่ยวที่
เน น รู ป แบบศาสนสถานที่ แ ปลกสะดุ ด ตา เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจให
นักทองเที่ยวเขาเที่ยวชม เชน ศาลาเอราวัณและสุสานชางที่วัดปุาอาเจียง(สุสานชาง) และอุโบสถวัดสิ
รินธรวนารามภูพราว ที่มีตนแบบมาจากวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นตน เป็นสิ่งสะดุดตา แปลก โดดเดน ชวนใหจองมอง ซึ่งผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวใน
สามรูปแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีและเหมาสมดีแลวในระดับหนึ่งแตถาหากไดเพิ่มกิจกรรมทางศาสนาเขามา
ในผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวไดอีก เชน จัดใหมีที่นั่งสมาธิหรือสวดมนต์ ไวในแหลงทองเที่ยวแตละแหง
อยางเหมาะสมก็จะทาใหสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมไดทาบทบาทและหนาที่ของตน
สมบูรณ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะวา รัฐบาลและคณะสงฆ์ควรกาหนดนโยบายเพื่อ
เขาไปสงเสริมสนับสนุนในเรื่องนี้อยางเป็นรูปธรรม เนื่องจากแหลงทองเที่ยวดังกลาวไดมีนักทองเที่ยว
จานวนมากเขาไปเที่ยวชมในแตละปี จึงเป็นการชวยกระจายรายไปสูชุมชนในทองถิ่นนั้ น ๆ ทาให
เศรษฐกิจในชุมชนทองถิ่นดีขึ้น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติไดดวยทางหนึ่ง ในแงของสังคมทา
ใหคนในสังคมมีสถานที่ทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหยอนใจเพิ่มมากขึ้น ทาใหคนมีความสุขมากขึ้น โดย
ที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ไมตองลงทุนใด ๆ ดังนั้นหากรัฐบาลและคณะสงฆ์ไดมีการเขาไปสนับสนุนให
สถานที่ทองเที่ยวจัดใหมีที่นั่งสมาธิ หรือทีส่ วดมนต์ ไวในแหลงทองเที่ยวแตละแหงอยางเหมาะสมก็จะ
เป็นการเติมเต็ม ใหแหลงทองไดทาบทบาทและหนาที่ในฐานะเป็นแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ซึ่งจะสนองตอบนักทองเที่ยวที่สนใจในกิจกรรมรูปแบบดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง
๕.๓.๑.๒ กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผูดูแล ผลการวิจัย
พบวามีการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวทีมีความเหมาสมดีอยูแลว คือ มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
หองน้าหรือหองสุขามีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุ ปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคมใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย มีกิจกรรมนานักทองเที่ยวชมแหลงความรู
ดานประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีอยูในบริเวณปราสาท มีกิจกรรมจัดงานประจาปีสืบสาน
ตานานปราสาททุก ๆ ปี มีอาคารอานวยการเพื่อบริหารจัดการดูแลและอานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยวหรือผูมาติดตอราชการ มีศูนย์ขอมูลใหขอมูลสารสนเทศกับนักทองเที่ยว มีใหบริการโดย
ไมเก็บ คาธรรมเนี ย มการเขาชมกับเด็ก ผู สู งอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป นักเรียน นิสิ ตนักศึกษา และส ว น
ราชการตาง ๆ ที่มาเป็นหมูหรือคณะ เป็นตน เหลานี้เป็นผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวที่ดึงดูดใจและสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี แตเป็นที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ ลานจอดรถที่มีไว
บริการนักทองเที่ยวยังบางแหงยังขาดการบริหารจัดการที่ดี เชน ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง เป็น
ตน มีกอนหินกระจายอยูทั่วไป มีพื้นที่ขรุขระเป็นปุุมเป็นปม ไมราบเรียบนูนขึ้นโดยทั่วไป เวลาฝนตก
มักมีน้าขังในบริเวณลานจอดรถทาใหสกปรก เมื่อเปรียบเทียบกับลานจอดรถกลุมแหลงทองเที่ยวใน
รูป แบบของวัดหรื อมูล นิธิเป็น ผู ดูแล เชน อุทยานมหาวิห ารหรือมูลนิธิ สมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) หรือ วัดสิรินธรวนารามภูพราว เป็นตน ลานจอดรถที่มีไวบริการนักทองเที่ยวไดมีการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดีก วา อย างเห็ น ได ชัด คื อ ไม มีก อนหิ น กระจายอยู ทั่ ว ไป ลานจอดรถเป็ นพื้ นปู น
ราบเรียบ เวลาฝนตกไมมีน้าขังในบริเวณลานจอดรถ มีความสะอาด เป็นตน ดังนั้นจังมีข อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายวา รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสรางลานจอดรถในสถานที่ซึ่งมี
แหลงทองเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน เพื่อบริการนักทองเที่ยวและผูที่มาใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ

๒๐๘
โดยจัดสรรงบประมาณดังกลาวผานหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร เพื่อนามาสราง
ลานจอดรถใหมีความสะดวก สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เป็นตน

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปปฏิบัติ
สาหรับผูสนใจที่จะนาผลการวิจัยนี้ไปปฏิบัติคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
๕.๓.๒.๑ ดานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต ผลของการวิจัยมีขอคนพบ
ดานประวัติศาสตร์ แหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใตดังนี้
๑) ดานประวัติศาสตร์อีสานใต ผลการวิจัยพบวา อีสานใต คือ จังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางของประเทศไทย มีน้ามูลไหลผาน ดานทิศตะวันออกเฉียงใต
และทิศตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและประเทศกัมพูชา ความเป็นมาของอีสาใต ในดินแดนนี้เคยมี
กลุมคนอาศัยอยูรวมกันมานานแลวไมนอยกวา ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี กอนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร)
และกอนเกิดอาณาจั กรสุ โ ขทัย เห็ นไดจากภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งา ม
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยานแหงชาติผาแตม อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นตน จึงมีขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยปฏิบัติ ดังนี้ คือ ที่ผานมานักวิชาการยังมี
การศึ ก ษาคน ควา เรื่ อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ใ นอาณาบริเ วณอี ส านใต ค อนขา งนอ ย โดยเฉพาะ
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนทองถิ่นและการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ทั้งที่ความ
เป็นจริงในดินแดนอีสานใตมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีขอมูลที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ตานาน วรรณกรรม ซึ่งมีอยูหลายแหงที่ทาใหสามารถสืบคนเรื่องราวทางประวั ติศาสตร์ได ดังนั้น
สถาบันทางการศึกษาในทุกระดับชั้นที่ตั้งอยูในดินแดนอีสานใตควรไดหันมาสนใจศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในอีสานใตอยางจริงจัง โดยสถานศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสถาบั นอุดมศึกษา ควรกาหนดให มีเนื้อหาเกี่ยวกับท องถิ่นศึกษาโดยเฉพาะเรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีสานใตไวในหลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ ดวย
๒) ดานแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต
ผลการวิจัยพบวา เป็นแหลงทองเที่ยว ๘ แหง อยูใน ๕ จังหวัดอีสานใต ประกอบดวย ๑) จังหวัด
นครราชสี ม า ได แ ก อุ ท ยานมหาวิ ห ารหรื อ มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์ (โต พรหมรั ง สี ) และ
ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ไดแก ปราสาทพนมรุงหรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร และหมูบานชาง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา (หลวงปูุสรวง) ๕)
จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก วัดสิรินธรวนารามภูพราว เพราะแหลงทองเที่ยวดังกลาวมีความเชื่อมโยง
กั บ ศาสนาและวั ฒ นธรรม เช น ด า นศาสนา มี กิ จ กรรมเชื่ อ โยงกั บ องค์ ป ระกอบทางศาสนา คื อ
พระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม ดานวัฒนธรรม
มีกิจกรรมเชื่อโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ วัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม เป็น
วัฒนธรรมที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย และ สหธรรม เป็น
วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม ใหนักทองไดเยี่ยมชมและรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวที่แหลง
ทองเที่ยวจัดไวใบริการดวย เป็นตน จึงมีขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยปฏิบัติดังนี้ คือ ในอีสานใต
มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับ พื้นที่ทองเที่ยว ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ

๒๐๙
และระดับโลก หากไดมีการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาดานปัจจัยพื้นฐานสาคัญของแหลงทองเที่ยว
ทั้ง ๖ ดาน คือ ดานสิ่งดึงดูดใจ ดานสิ่งอานวยความสะดวก ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการ
รักษาความปลอดภัย ดานการตลาด และดานนักทองเที่ยว เพื่อสรางความประทับใจที่เหนือความ
คาดหมายใหกับนักทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ก็จะทาใหเศรษฐกิจในระดับพื้นที่
ทองเที่ยว ระดับ จังหวัด และระดับประเทศโดยรวมดีขึ้น ตลอดทั้ง ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของแหล ง
ทองเที่ยวแตละแหง ก็ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นตามไปด วย ดั้งนั้นในการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
แตละแหงจึงควรมีการบริหารจัดการที่ดีและควรมีแผนบริหารและพัฒนาดานปัจจัยพื้นฐานสาคัญของ
แหลงทองเที่ยวทั้ง ๗ ดานอยางมีคุณภาพเพื่อทาใหแหลงทองเที่ยวเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจเป็นที่รูจัก
ของนักทองเที่ยวทั่วไป
๕.๓.๒.๒ เสนทางการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต ในเสนทาง
แหลงทองเที่ยว ๘ แหง อยูใน ๕ จังหวัดอีสานใต คือ จังหวัดนครราชสีมา ไดแก อุทยานมหาวิหาร
หรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
จั งหวั ดบุ รี รั มย์ ได แก ปราสาทพนมรุ ง หรืออุ ทยานประวัติ ศาสตร์พนมรุง และปราสาทเมื องต่ า
จังหวัดสุรินทร์ ไดแก วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และวัดปุาอาเจียง(สุสาน
ชาง) จังหวัดศรีสะเกษ ไดแก วัดไพรพัฒนา(หลวงปูุสรวง) และจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก วัดสิริน ธร
วนารามภูพราว ผลของการวิจัยพบวา
๑) สภาพทั่วไปของแหล งทองเที่ยว คือ ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
หองน้าหรือหองสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง ระบบ
โทรคมนาคม ใชการไดดี ทางเขาถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมตามเสนทางการทองเที่ยวสาหรับ
นักทองเที่ยวในชวงวันเวลาปกติพอเพียง ดานสิ่งปลูกสราง ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา
เชน ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีกรรมทางศาสนา และมี
กิจ กรรมการทองเที่ย วที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒ นธรรม เชน วัตถุธ รรม คติธ รรม เนติธ รรม
สหธรรม ที่มีความสวยงาม สอดคลองกับหลักแนวคิด ผลิตภัณฑ์การทองเที่ยว คือ เป็นสิ่งดึงดูดใจ มี
สิ่งอานวยความสะดวก การเขาถึง ไดสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยวตอบสนองความสนใจนักทอง
ทองเที่ยว และ มีการบริการเสริมทางการทองเที่ยว เป็นตน ดานสถานที่และสะภาพแวดลอม มีการ
สรางภูมิสถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในพื้นที่แหลงทองเที่ยว เป็นตน จึงมีขอเสนอแนะในการนา
ผลการวิจัยปฏิบัติดังนี้ คือ (๑) กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผูดูแล ดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ดานสิ่งปลูกสราง และดานสถานที่และสะภาพแวดลอม แหลงทองเที่ยวแตละ
แหงสามารถพัฒนาไดตามศักยภาพและความเหมาะสมของตนเองอยูแลว แตสิ่งที่ควรมีเพิ่มเติมใน
แหลงทองเที่ยวคือควรจัดสถานที่สาหรับ นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์ ไวบริการนักทองเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวดวย (๒) กลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผูดูแล คือ ลานจอดรถที่มีไว
บริการนักทองเที่ยวยังบางแหงยังขาดการบริหารจัดการที่ดี มีกอนหินกระจายอยูทั่วไป มีพื้นที่ขรุขระ
เป็นปุุมเป็นปม ไมราบเรียบนูนขึ้นโดยทั่วไป เวลาฝนตกมักมีน้าขังในบริเวณลานจอดรถทาใหสกปรก
ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสรางลานจอดรถในสถานที่ซึ่งมีแหลงทองเที่ยว
ที่เป็นโบราณสถาน เพื่อบริการนั กทองเที่ยวและผูที่มาใชบริการใหเกิดความพึงพอใจ โดยจัดสรร

๒๑๐
งบประมาณดังกลาวผานหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร เพื่อนามาสรางลานจอดรถให
มีความสะดวก สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เป็นตน
๒) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยง
กับองค์ประกอบของศาสนา เชน ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสน
พิธีกรรมทางศาสนา และมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม เชน วัตถุธรรม
คติธ รรม เนติธ รรม สหธรรม ซึ่งกิจ กรรมเหล านี้แหล งทองเที่ยวแตล ะแห งสามารถพัฒ นาไดตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมของตนเองอยูแลว จึงมีขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยปฏิบัติดังนี้ คือ
สาหรับกลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผูดูแล ควรจัดใหมีกิจกรรมนั่งสมาธิ ไหว
พระ สวดมนต์ ไวบริการนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวดวย ซึ่งกิจกรรมนั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต์
ถือวาเป็นผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวที่โดดเดนอยางหนึ่งของแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๓.๒.๓ ผลกระทบของการทองเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม ผลของการวิจัย
พบวา พฤติกรรมนั กทองเที่ยวที่เขามาชมแหลง ทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต มิได
กอใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยรวมทุกแหลงทองเที่ยว
เทากับรอยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบดานลบนอยที่สุด ถือไดวาเป็นผลกระทบในทางบวก คือ เมื่ อ
เกิดขึ้นแลวทาใหเกิดผลดี เชน ดานสภาพทั่วไปของแหลงทองเที่ยว ไดมีการสรางหรือดูแลรักษาดาน
สาธารณูปโภคพื้น ฐาน สิ่ งปลู กสราง สถานที่และสภาพแวดล อม ให อยูในสภาพดี มั่นคง สะอาด
ปลอดภัย และยั่งยืน ดานศาสนา นักทองเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ดานวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งดานวัตถุธรรม คติ
ธรรม เนติธ รรม และสหธรรม ไดมีการอนุรักษ์สืบทอดไมให เลื อนหายไป ทาให เกิดงานเทศกาล
ท อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมมากขึ้ น ประเทศได มี โ อกาสเผยแพร เ อกลั ก ษณ์ ข องชาติ ม ากขึ้ น จึ ง มี
ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยปฏิบัติ คือ ทั้งกลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็น
ผูดูแล และกลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผูดูแล ควรเปิดดาเนินการในรูปแบบ
ของแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมตอไป ในการประชาสัมพันธ์แหลงทองเที่ยวอาจทาใน ๔
ลักษณะ ดังนี้ ๑) โชว์ (Show) คือ นาแหลงทองเที่ยวออกมาเปิดเผยแสดงใหคนทั่วไปไดดูไดชมโดยใช
ชองทางตามสื่อตาง ๆ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ เป็นตน ๒) เชื่อม (Network)
คือ หาแนวรวมเพื่อสรางเครือขายกับแหลงทองเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมดวยกันเอง หรือสราง
เครือขายกับแหลงทองเที่ยวในรูปแบบอื่น เชน แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ
วิทยาการ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเพื่อ
นันทนาการ แหลงทองเที่ยวเชิง สุขภาพ เป็นตน ๓) แชร์ (Share) คือ จัดเวทีเสวนาถอดบทเรียน
แลกเปลี่ ย นความรู แ ละประสบการณ์เกี่ย วกับการทองเที่ยวกั บองค์ก รภายในเครื อขายหรือนอก
เครือขายอยางตอเนื่องสม่าเสมอ ๔) ช็อป (Shop) สาหรับกลุมแหลงทองเที่ยวในรูปแบบของทาง
ราชการเป็นผูดูแล ควรจัดกิจกรรมตลาดนัดการทองเที่ยวหมุนเวียนไปตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ นา
สิ น ค า ที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท อ งเที่ ย วมาออกร า นจ าหน า ยให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วเป็ น การบู ร ณาการ
ผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวทีม่ ีความหลากหลายจากแหลงตาง ๆ เขามาไวในที่เดียวกัน เป็นตน

๒๑๑

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับผูสนใจจะทาวิจัยครั้งตอไปคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการวิจัย
เพื่อสรางชุดความรูและสรางนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอีสานใตในรูปแบบอื่นอีก เชน
ศึกษาเสนทางอาเจียงเรื่องเลาจากคนเลี้ยงชางในอีสานใต สืบคนรองรอยชุมชนโบราณจากปราสาท
ขอมแตละแหงตามเสนทางราชมรรคาในอีสานใต วิถีชุมชนที่ไดรับอิทธิพลจากปราสาทขอมแตละแหง
ในหมูบานอีสานใต เก็บตานานปราสาทขอมแตละแหงในอีสานใต ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปที่ปรากฏ
บนปราสาทขอมแตละแหงในอีสานใต การศึกษาเสนทางชุมชนทองเที่ยวเชิงพื้นที่ในหมูบานอีสานใต
ของแตละจังหวัด เชน เสนทางทองเที่ยวสายอารยธรรมขอม เสนทางทองเที่ยววิถีคนกับชาง เสนทาง
การทองเที่ยววิถีธรรมชาติ เสนทางการทองเที่ยวสายหัตถกรรมจักสาน การทองเที่ยวเสนทางสายไหม
เสนทางการทองเที่ยววิถีเกษตร เสนทางการทองเที่ยวสายชาติพันธ์ เขมร กูย ลาว เป็นตน
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วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, ๒๕๖๐.

๔. เอกสารแผ่นพับ
ปราสาทเมืองต่า. แผ่นพับแนะนาปราสาทเมืองต่า, ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์.
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง. แผ่นพับแนะนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ตาบลตาเป๊ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์.

๔. สารนิเทศจากเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
กิเรวดี ไวยวาสนา, แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดและกระบวนการทางการตลาด, < http://www.elfms.ssru.
ac.th/rewadee_wa/file.php/1/Media_IMC_1-60/Ch1_marketing_concept.pdf >,
July 2018.

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว,< http://tourism-dan1.blogspot.com/>, July 2018.
นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย , กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, บทความนาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุ
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม” วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารวชิรานุสรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างใน, <https://www.tci- thaijo.org/index.php/
abc/article/download/54197/44987>,July 2018.

๒๑๕
พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์, เส้นทางสายวัฒนธรรม หรือ Heritage Route,< web/menu-readtat/menu-2015/menu-32015/666-32015-heritage-route>, July 2018.
พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓, <http://www.culture.go.th/
culture_th/ewt_dl_link.php?nid=1648>, June 2018.
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, วันสิ่งแวดล้อมโลก, < https://th.wikipedia.org/wiki/ >, July 2018
หลักการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน, <http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf >, August
2018.
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เล่มที่ ๒๗,
เรื่องที่ ๓ หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, <http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/
book/book.php?book=27&chap=3&page=t27-3-infodetail03.html>,
August 2018.
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ
ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม, หน้า ๗๑-๗๕, <h ttps://www.dot.go.th/
ebooks/ebooks-view/430>, July 2019.
< https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/assortment_of_
historical_evidence/index.html >, June 2018.
<http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/20.htm>, June 2018.
<https://sites.google.com/site/sichaphathistory6/khan-txn-khxng-withi-kar-thangprawatisastr>, June 2018
<https://tourismatbuu.wordpress.com/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ความเป็นมาของ
การท่องเที่ยว | Tourism Of World>, July 2018.

๕. สัมภาษณ์
พระกฤษดา ญาณวโร, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๔๔๐ หมู่ – ตาบลปากแพรก อาเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
พระเจตนิภัทร อภิปฺปสนฺโน, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ - หมู่ - ตาบล มะม่วงสองต้น
อาเภอ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครสี ธ รรมราช, สั ม ภาษณ์ , ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ .
๒๕๖๑.
พระเจษฎา จิรวฑฺฒโน, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตาบล ชะอวด
อาเภอ ชอวด
จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
อาจารย์เชาวลิต คึ้มภูเขียว, อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.

๒๑๖
อาจารย์ธนพัฒน์ จงมีสุข, อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,
สัมภาษณ์, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒.
อาจารย์ธงไชย สีโสภณ, หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
นายนัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์, พนักงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์,
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.
พระบุญฤทธิ์ ภทฺทจารี (ชูราศี) , ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๕ ตาบล มะม่วงสองต้น
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
พระพงษ์พันธ์ กัลป์ยาณธมฺโม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสรินธรวนารามภูพร้าว เลขที่ ๙๙ บ้านอ่างประดู่
หมู่ ๖ ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์,
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.
ดร. มนูญ สอนโพนงาม, หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
ผศ.ดร. วีระชัย ยศโสธร, อาจารย์ประจาภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,
สัมภาษณ์, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
พระยุทธพงษ์ อธิปํฺโญ, เลขที่ ๑๐๓ บ้านกุดสิม หมู่ ๘ ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัด
อานาจเจริญ, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
ผศ.ดร. สรเชต วรคามวิชัย, นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม, อดีตประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ สัมภาษณ์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.
ผศ. สุดใจ สะอาดยิ่ง, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒.
พระเดชา จิรวฑฺฒโน, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ ๕ ตาบล มะม่วง สองต้น
อาเภอ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครสี ธ รรมราช, สั ม ภาษณ์ , ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ .
๒๕๖๑.
พระศุ ภ ชัย สั มภวคุป ต์, วัดศิลาชลเขต ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิ ต บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๑๐ ตาบล
เปลี่ยน อาเภอ สิชล จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
พระมหาศรนรินทร์ ธมฺมนรินฺโท, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๕/๓ หมู่ ๕ ตาบล มะม่วงสองต้น
อาเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์.
พระครูใบฎีกาสมชาย ฐานวโร, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต มจร.นครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ ๓/๓
หมู่ ๕ ตาบล มะม่วงสองต้น อาเภอ เมืองนครศรีธ รรมราช จังหวัดนครสี ธ รรมราช,
สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
พระครู ส มุ ห์ ห าญ ปํฺ ญ ษธโร, เจ้ า อาวาสวั ด ป่ า อาเจี ย ง(สุ ส านช้ า ง) ต าบลกระโพ อ าเภอท่ า ตู ม
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๑๗
รศ.ดร. สุนันท์ เสนารัตน์, หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, สัมภาษณ์
,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
ดร. สถาพร วิชัยรัมย์, อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.
อาจารย์สากล พรหมสถิตย์, อาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
,
สัมภาษณ์, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒.
พระปลัดสุธินันท์ สุทฺธินนฺโท, , ตาแหน่งป๎จจุ บัน เลขานุการเจ้าคณะอาเภอหัวไทร บ้านเลขที่ ๓๘
หมู่ ๒ ตาบล แหลม อาเภอ หัวไทร จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์.
๒๕๖๑.
พระอนัน ธชัย อริญชโย, วัดชายนา ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิ ต บ้านเลขที่ - หมู่ – ตาบล ในเมือง
อาเภอ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครสี ธ รรมราช, สั ม ภาษณ์ , ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ .
๒๕๖๑.
พระครู อิ น ทสารกิ จ , เลขที่ ๑๐๓ บ้ า นกุ ด สิ ม หมู่ ๘ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลื อ อ านาจ จั ง หวั ด
อานาจเจริญ, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
ผศ. อุทิศ ทาหอม, อาจารย์ประจาสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , สัมภาษณ์,
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒.
นางสาวชนาภา จั น ทร์ ส ด,บ้ านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๓ บ้ า นดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ น ทวี ประวั ติ ก ลาง,บ้ า นเลขที่ ๒๑๖ หมู่ ๓ บ้ า นท่ า แดง ต าบลสั ม ฤทธิ์ อ าเภอพิ ม าย
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางกลม สี ห กลั บ ,บ้ า นเลขที่ ๓ หมู่ ๘ บ้ า นหนองชุ ม พล ต าบลคึ ม ชาด อ าเภอหนองสองห้ อ ง
จังหวัดนขอนแก่น, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวนิตยา ประสิบไข,บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๙ บ้านหนองแวงเหนือ ตาบลคึมชาติ อาเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางณัฐฐา ณิชชานันท์ ,บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๐ ตาบลกุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวประภา จริ น รั ม ย์ , บ้ า นเลขที่ ๗๒ หมู่ ๒ บ้ า นยาง ต าบลบ้ า นยาง อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวอรษญา ตาเสาร์,บ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑ บ้านดอนหัน ตาบลดอนหัน อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางรพิ พ นธ์ จั น ทร์ ส ด,บ้ า นเลขที่ ๓๗ หมู่ ๓ บ้ า นดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวอาไพ อักษรณรงค์,บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๒ บ้านม่วงเหนือ ตาบลกระสัง อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๑๘
นายบุญส่ง พรมภู่,บ้านเลขที่ ๓๑๒ บ้านรามอินทรา๓๙ ตาบลอนุสาวรี เขตบางเขน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
จ.อ. ฉัตรชัย ก.,บ้ านเลขที่ ๒๔๙ หมู่ ๘ บ้านไร่ ตาบลวัดป่า อาเภอหล่ มสั ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาววิชุดา เสือวงษ์,บ้านเลขที่ ๑๓๔/๑ หมู่ ๓ บ้านหนองอ้อ ตาบลเมืองปราสาท อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอนุสรณ์ ทัศศรี,บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๘ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเตี้ย ศรีตุ้ย,บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ บ้านดอนกลาง ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายชามินทร์ จิ้นสุรางศ์,บ้านเลขที่ ๕๓/๘ หมู่ ๕ ตาบลดูน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวเพ็ญนภา จิ้นสุรางศ์,บ้านเลขที่ ๕๓/๘ หมู่ ๕ ตาบลดูน อาเภอกันทรารมย์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวคมข า เจริ ญ อิ น ทร์ , บ้ า นเลขที่ ๖๔ หมู่ ๑ ต าบลเมื อ งพล อ าเภอพล จั ง หวั ด ขอนแก่ น ,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ ภ าพร ปะโนรั ม ย์ , บ้ า นเลขที่ ๒๐ หมู่ ๘ ต าบลบ้ า นบั ว อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวณัฐมน กรุมรัมย์,บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๑ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวนุจรินทร์ อินทร์สาราญ,บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑ บ้านโคกเพชร ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเอกราช เมืองงา,บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๖ ตาบลอ่างหิน อาเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวราตรี แซ่ อึ้ ง ,บ้ า นเลขที่ ๘๐ หมู่ ๑๐ ต าบลตู ม อ าเภอป๎ ก ธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาโชติกา เสนานาม,บ้านเลขที่ ๖๙ บ้านจิก หมู่ ๑ ตาบลขี้เหล็ก อาเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชนากานต์ จันทร์ สด,บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๓ บ้านดอนกลาง ตาบลหนองมะนาว อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายขจรเดช กว้างโนนสูง,บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๕ บ้านบิง ตาบลบิง อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายยุทธการ สระหอม,บ้านเลขที่ ๔๐๓ หมู่ ๓ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๑๙
นางสาวพิ ช ญาภรณ์ เขาโคกกรวด,บ้ า นเลขที่ ๑๐๙/๔๒ หมู่ ๑๔ บ้ า นธนากร ต าบลสู ง เนิ น
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางวิราสินี แช่มสะอาด, นักโบราณคดีชานาญการ สานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตาบลใน
เมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา,สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชนาภา จั น ทร์ ส ด,บ้ านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๓ บ้ า นดอนกลาง ต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสมบูรณ์ ไวสูงเนิน, ตาแหน่งป๎จจุบัน พนักงานขับรถนาเที่ยวศิริพร จันทร์สระน้อย บ้านเลขที่
๒๑๕ หมู่ ๘ ตาบลบิง อาเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๘ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒.
นายสังทอง ทองมือ,บ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๓ ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัดนราชบุรี,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสมสมัย ดีพร้อม,บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ ๘ ตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดนครราชสีมา,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายขวัญชัย ตะวิสุทธิ์,บ้านเลขที่ ๑๗๔ หมู่ ๔ ตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
,สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ พัต รา ฉิ มพลี , บ้ านเลขที่ ๕๕ หมู่ ๓ บ้านหนองตะลุ มปุ๊ก ตาบลโคกสนวน อาเภอช านิ
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาววัช ราราพร ทองค า,บ้ า นเลขที่ ๑๐๒/๑๒ หมู่ ๗ ต าบลกะทู อ าเภอกะทู จั ง หวั ด ภูเ กต,
สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชนิดฎา พรเพชร,บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๓ บ้านโคกสว่าง ตาบลห้วยแถลง อาเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวมาริสา สงค์โพธิกลาง,บ้านเลขที่ ๔/๒ หมู่ ๕บ้านบุกระถิน ตาบลพุดซา อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาววิไลวรรณ โคตรผาจ,บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๑๔ ตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางแดง ได้พร,บ้านเลขที่ ๕๔/๒ หมู่ ๓ ตาบลสวนผึ้ง อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, สัมภาษณ์,
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายชนแดน พวงศิลป์,บ้านเลขที่ ๕๓๖ หมู่ ๓ บ้านพยอม ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย
พระนครศรีอยุธยา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางกัญญาณัฐ ยินไธสง,บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๙ บ้านหญ้าคา ตาบลบ้านดู่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสาเริง หนู พิงภูกาง,บ้ านเลขที่ ๓๓๓/๑๖๑ หมู่ ๔ ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองนครราชสี มา
จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสวรรค์ บัวชม,บ้านเลขที่ ๒/๘ หมู่ ๗ บ้านนามูล ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัด

๒๒๐
ขอนแก่น, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางอาร์ สุวรรณเสรง,บ้านเลขที่ ๖๘๑/๑ หมู่ ๑ บ้านเกาะ ตาบลบ้านเกาะ อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, สัมภาษณ์, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายรณชัย ดาประภา, ตาแหน่งป๎จจุบัน พนักงานนาชมอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑. โทร ๐๙๙๗๗๔๐๓๔๔.
นางศิริวรรณ ฉิมช้าง, ตาแหน่งป๎จจุบัน พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน ปราสาทเมืองต่า
ตาบลจรเข้มาก อาเภอ ประโคนชัย จั งหวัดบุ รีรั มย์ , สั มภาษณ์, ๒๑ กั นยายน พ.ศ.
๒๕๖๑. โทร ๐๘๖๓๓๓๙๘๐๙.
นายภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ, ครู คศ.๓ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๑๓ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน
บุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน. ๒๕๖๑.
นายบรรยวัสต์ พิชัยวงศ์, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครู บ้านเลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๑๕ ตาบลดู่ใต้
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน. ๒๕๖๑.
นางนฤมล นิ่มพยา, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครู บ้านเลขที่ ๑๖/๒ หมู่ – บ้านมณเทียร ตาบลในเวียง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน. ๒๕๖๑.
นางคมสัน นิ่มพยา, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครู บ้านเลขที่ ๑๖/๒ หมู่ - บ้านมณเทียร ตาบลในเวียง
อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน. ๒๕๖๑.
นางทรงพล ศรีอาคะ, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครู บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๑ ตาบลในดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน. ๒๕๖๑.
นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บ้านเลขที่ ๒๑๖ หมู่ ๕
ตาบลประโคนชัย อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑.
นายสีหราช ทรัพย์คณารักษ์, ตาแหน่งป๎จจุบัน ครู บ้านเลขที่ ๒๙๗ หมู่ ๑ ตาบลประโคนชัย
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑.
โทรศัพท์ ๐๙๓๔๘๕๒๓๑๘.
นางสาวดารา ประจันพล, ตาแหน่งป๎จจุบัน บรรณารักษ์ชานาญการ บ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ ๕
ตาบลมะม่วงสองต้น อาเภอเมืองนครสีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓
กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวปิยนัท สงสว่าง, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๔๓/๔ หมู่ ๘ ตาบล ชะอวด อาเภอ
เมือง ชะอวด จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวอรอุมา จันทร์พันธ์, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๑๖/๓๓ หมู่ - ตาบล ในเมือง
อาเภอ เมืองนครีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวมาฆมาส จัน ทร์ วิเชีย ร, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิ ต บ้านเลขที่ ๒๖๗ หมู่ ๙ ตาบล หิ นตก
อาเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.

๒๒๑
นางประภา ธรฤทธิ์ , ตาแหน่งป๎ จจุบัน นักจัดการงานงานทั่ว ไป บ้านเลขที่ ๓/๓ หมู่ ๕ ตาบล
มะม่วงสองต้น อาเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓
กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายธีร พงษ์ สมเขาใหญ่ , ตาแหน่งป๎จจุบัน อาจารย์ บ้านเลขที่ ๗๐/๓ หมู่ ๑๐ ตาบล เปลี่ยน
อาเภอ สิชล จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายพี ร ะพล สงสาป, ต าแหน่ ง ป๎ จ จุ บั น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย บ้ า นเลขที่ ๓๕ หมู่ ตาบล ในเมือง อาเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓
กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายพีรพัฒน์ ฤทธิเดช, ตาแหน่งป๎จจุบัน นืสิต บ้านเลขที่ ๙๐/๑
หมู่ ๗ ต าบล บ่ อ น้ าร้ อ น
อาเภอ กันตัง จังหวัดนตรัง, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวสุทธิรักษ์ ชุมแก้ว, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๙๙
หมู่ ๗ ตาบลทรายขาว
อาเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวนิติมา สีสุก, ตาแหน่งป๎จจุบัน นืสิต บ้านเลขที่ - หมู่ - ตาบล ในเมือง อาเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวยุวดี คล้ายทอง, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๒๑๒ หมู่ ๘ ตาบล สิชล อาเภอ สิชล
จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นาสาวกมลวรรณ แปะแนะ, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๓๖/๓ หมู่ ๑๑ ตาบล เปลี่ยน
อาเภอ สิชล จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวชลธิดา ทองสงค์, ตาแหน่งป๎จจุบัน อาจารย์ บ้านเลขที่ ๕๕/๑ หมู่ ๒ ตาบล เขาพังไกร
อาเภอ หัวไทร จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวสุภาวรรณ ส่งศรี, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๑๘๔ หมู่ ๘ ตาบล คอนพิงอาเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวขวัญฤดี คงกลั บ, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๒๕๒ หมู่ ๙ ตาบล เขาพระบาท
อาเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวกรรณิกา สวั ส ดี, ตาแหน่ งป๎จ จุบัน นิสิ ต บ้ านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ ๑๑ ตาบล ควนกรด
อาเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวกาญชลี จั น ทรา, ต าแหน่ ง ป๎จ จุ บั น นิ สิ ต บ้ านเลขที่ ๖๗ หมู่ ๑๑ ต าบล การะเกด
อาเภอ เชียรใหญ่ จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายอมร หมวดเกิด, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๓ หมู่ ๓ ตาบล เชียรใหญ่ อาเภอ เชียร ใหญ่
จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาววัชรภรณ์ ช่วยบารุง, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๘ ตาบล สระแก้ว
อาเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครสีธรรมราช, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางสาวญานิ ศา อื น ทรั ต น์ , ต าแหน่ง ป๎จ จุบั น นิสิ ต บ้า นเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๒ ตาบล ม่ ว งงาม
อาเภอ สิงหนคร จังหวัดนสงขรา, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.

๒๒๒
นางสาวฐิติช ญานิ จันทร์ ทอง, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๓๘๔/๒ หมู่ ๒ ตาบล พะวง
อาเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายรัฐพล พันธ์ช่วง, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๘ ตาบล มะกอกเหนือ อาเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง, สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นายธีรภัทร์ แซ่โท, ตาแหน่งป๎จจุบัน นิสิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช บ้านเลขที่ ๓
หมู่ ๕ ตาบล มะม่วงสองต้น อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช,
สัมภาษณ์, ๑๓ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑.
นางอาทิตยา ดามาศิริ, ตาแหน่งป๎จจุบันผู้ดูแลการรับบริจาควัตถุมงคลวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร,
หมู่ ๑ บ้ า นจรั ส ต าบลจรั ส อ าเภอบั ว เชด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ , สั ม ภาษณ์ , ๑๖ มี น าคม
๒๕๖๒.
นายพีรเดช จิตสะอาด, บ้านเลขที่ ๑๙/๒ หมู่ ๓ ตาบลเทพรักษา อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายภูชิต ม่วงศิล า, บ้านเลขที่ ๕๘๘ หมู่ ๓ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวณัฏฐณิชา โภคะพันธ์, บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๓ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวอภิ ช ญา ชุ่ม แก้ ว , บ้ า นเลขที่ ๓๓ บ้ านขนามอญใต้ หมู่ ๑๖ ตาบลขนามอญ อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุภาวดี คงชื่นจิต, บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๘ ตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายตุ๋ย ศาลางาม, ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว,บ้านเลขที่ ๕๔ บ้านตราด หมู่ ๔ ตาบลท่าม่วง อาเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายไพ ศาลางาม, ผู้ ดูแลแหล่งท่องเที่ยว,บ้านเลขที่ ๓๑/๑ บ้านหนองบัว หมู่ ๑๔ ตาบลกระโพ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายจั น ทา มาดี , คนปลู ก อ้ อ ยจ าน่ า ยให้ กั บ คนเลี้ ย งช้ า ง,บ้ า นเลขที่ ๖๐ บ้ า นหนองบั ว หมู่ ๑๔
ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสารวย ศาลางาม, เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม การแสดงช้ า ง, บ้ า นเลขที่ ๘๒ หมู่ ๑๔ ต าบลกระโพ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางยุพิน ทานุช, บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๓ ตาบลคันธุลี
อ าเภอท่ า ชนะ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธีรภัทร ทานัน, บ้านเลขที่ ๑๗ บ้านโบก หมู่ ๑๓ ตาบลโนน
อ าเภอโนนนารายณ์ จั ง หวั ด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสุวิทย์ ยิ่งใหญ่, บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๑ ตาบลระเวียง
อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๓
นายอลงกต กุลสุวรรณ, บ้านเลขที่ ๑๔๔/๑ บ้านดอนอราง หมู่ ๑ ดอนอราง ตาบลโนน อาเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสมบู ร ณ์ ทานั น , บ้ า นเลขที่ ๑๗ บ้านโบก หมู่ ๑๓ ตาบลโนน อ าเภอโนนนารายณ์ จัง หวั ด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางอรอารี ทองประสบ, บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑๓ ตาบลคันธุลี อาเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวผุสดี กัลยาไสย, บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๓ ตาบลระเวียง อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาย กรศิลป์, บ้านเลขที่ ๑๔ บ้านโบก หมู่ ๑๓ ตาบลโนน อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวละมัย กัลยาไสย, บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๓ ตาบลระเวียง อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายพิชิต ฆาลิบาตร,บ้านเลขที่ ๒๖ บ้านตราด หมู่ ๔ ตาบลท่าม่วง อาเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกัญญา สุขสวัสดิ์,บ้านเลขที่ ๘๑ บ้านดงนคร หมู่ ๑๒ ตาบลดงอีจาน อาเภอโนนสุวรรณ
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางอาพร มีแสวง, บ้านเลขที่ ๒๙/๑ บ้านกระโพ หมู่ ๑๔ ตาบลกระโพอาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวณชารีญา อุปฮาด, บ้านเลขที่ ๑๒๒ บ้านไมตรีจิต หมู่ ๑๖ ตาบลแคนดง อาเภอ แคนดง
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกฤติยาณี โชคเจริ, บ้านเลขที่ ๑๘๓ บ้านโสกบ่าง หมู่ ๕ ตาบลนาดูน อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายนวพพล ดุ ช ยคา, บ้ า นเลขที่ ๓๓ บ้ า นหั ว ฝาย หมู่ ๖ ต าบลดงยาง อ าเภอนาดู น จั ง หวั ด
มหาสารคาม, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสราวุธ ดาหริห์, บ้านเลขที่ ๗๒/๓ บ้านบักบุ้ง หมู่ ๑๖ ตาบลบ้านยาง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวธั ญ ญลั ก ษณ์ แก้ ว จงกล, บ้ า นเลขที่ ๓๖๕ หมู่ ๕ ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุภ าณี สุ ขบัน เทิง, บ้านเลขที่ ๑๒ บ้านอาคุณ หมู่ ๕ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุรัตนาพร เลียบไธสง บ้านเลขที่ ๑๔๒ บ้านอาคุณ หมู่ ๕ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ จิ ต ตรา เอ็ น มาก, บ้ านเลขที่ ๓๔ บ้ า นโจด หมู่ ๕ ตาบลประทัด บุ อ าเภอประโคนชั ย
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๔
นายนิรันดร์ จันทร์สนิท, บ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑ ตาบลโนนสวรรค์ อาเภอ
ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสุพัน ทองเลิศ, บ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑ ตาบลโนนสวรรค์ อาเภอ
ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางวิลัย ทองเลิศ, บ้านเลขที่ ๑๐๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๑ ตาบลโนนสวรรค์ อาเภอ
ปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสุทับ สายน้อย, บ้านเลขที่ ๘๓ บ้านกาเกาะ หมู่ ๘ ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสารีด สายน้อย, บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๘ ตาบลท่าสว่าง อาเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสารีด สายน้อย, บ้านเลขที่ ๑๕๒ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๘ ตาบลท่าสว่าง อาเภอ เมื อ งสุ ริ น ทร์
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอันชนะ อุ่นสวัสดิ์, บ้านเลขที่ ๑๒๑ บ้านโนนสาราญ หมู่ ๖ ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกาญจนา ผกามาศ, บ้านเลขที่ ๘ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ ๗ ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวณัฐวิกา กะทะแก้ว, บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านดงพัฒนา หมู่ ๑๓ ตาบลดงอีจาน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวจรินทิพย์ เขียวสลับ, บ้านเลขที่ ๓๔ บ้านซับอุดม หมู่ ๑๓ ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอักษเดินทะ กันไพรี, บ้านเลขที่ ๑๔๙ บ้านหนองตาเฮียง หมู่ ๔ ตาบลดงอีจาน อาเภอ
โนนสุวรรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุภาภรณ์ ขันตินัต, บ้านเลขที่ ๔๔ บ้านดงบัง หมู่ ๓ ตาบลดงอีจาน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายชานนท์ พันธ์ฤทธิ์, บ้านเลขที่ ๑๒ บ้านใหม่นาเจริญ หมู่ ๑๑ ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเอกรัตน์ ทองคา, บ้านเลขที่ ๒๑ บ้านดงสันติ หมู่ ๑๐ ตาบลดงอีจาน อาเภอ โนนสุวรรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชญาณิชา ทรัพย์มาก, บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๙ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชลธิชา อินสาราญ, บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๙ ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์,
สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธี ร ยุ ท ธ บุ ต รงาม, บ้ า นเลขที่ ๑๑๙ บ้ า นรั ต นะ หมู่ ๒ ต าบลบุ ฤ าษี อ าเภอเมื อ งสุ ริ น ทร์
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๕
นางสาวสกลวรรณ อมาตยพงศ์, บ้านเลขที่ ๑๑๙ บ้านรัตนะ หมู่ ๒ ตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.
พระมนตรี นราธิ โ ป เลขานุ ก ารเจ้า คณะอ าเภอภู สิ งห์ , วัด ไพรพั ฒ นา, หมู่ ๑๐ ต าบลไพรพัฒ นา
อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสมยศ พันธ์มา, กรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา, บ้านเลขที่ ๕๒ บ้านใหม่สามัคคี ห มู่
๑๔ ตาบลตะเคียนราม อาเภอภูสิงห์ จังหวัด ศรี ส ะเกษ, สั ม ภาษณ์ , ๑๖ มี น าคม
๒๕๖๒
นางชบาไพร ทองอินทร์, ผู้ประกอบการร้านขายอาหารและเครื่อดื่มในสถานที่ท่องเที่ยว
วัดไพรพัฒนา, บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๐ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางเสรี คุมรอบ, ผู้ดูแลกระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวงบ้านรุน, บ้านเลขที่ ๗๐ หมู่ ๗ บ้านรุน
ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.
นายทัด เจียนงาม อาชีพ ผู้ดูแลกระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวงบ้านรุน, บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๗
บ้านรุน ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.
นายวสันต์ธิรักษ์ เจียนงาม, ผู้ดูแลกระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวงบ้านรุน, บ้านเลขที่ ๒๘๐
หมู่ ๑๑ บ้านโพธิ์ใหญ่ ต าบลอาโพน อ าเภอบั ว เชด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ , สั ม ภาษณ์ , ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.
นางจารุวรรณ เจียนงาม, ผู้ดูแลกระท่อมละสังขารหลวงปู่สรวงบ้านรุน, บ้านเลขที่ ๒๘๐ หมู่ ๑๑ บ้าน
โพธิ์ใหญ่ ตาบลอาโพน อาเภอบัว เชด จังหวัดสุรินทร์, สั มภาษณ์, ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒.
นายคาน ขันธรัตน์, ผู้ดูแลกระท่อมหลวงปู่สรวง(ต้นมะขาม), บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๗
บ้านจะบกน้อย ตาบลตาวัง อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒.
นางสวรรค์ ขันธรัตน์ (ยายแน๊บ), ผู้ดูแลกระท่อมหลวงปู่สรวง(ต้นมะขาม, บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๗
บ้านจะบกน้อย ตาบลตาวัง อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒.
นายสุ เ พส พอนจั น ทร์ , บ้ า นเลขที่ ๕๒ บ้ า นบ่ อ หิ น หมู่ ๕ ต าบลไหล่ ทุ่ ง อ าเภอตระการพื ช ผล
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายพ่ ว ย เที ย มทั ศ น์ , บ้ า นเลขที่ ๕๒ บ้ า นบ่ อ หิ น หมู่ ๕ ต าบลไหล่ ทุ่ ง อ าเภอตระการพื ช ผล
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกัล ยา อิน ทานุ , บ้านเลขที่ ๖๑ บ้านโคกกระชาย หมู่ ๑๐ ตาบลเมืองไผ่ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวมะลิ วรรณ เงางาม, บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๐ ตาบลเมืองไผ่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๖
นายอุ ทั ย แสงทอง, บ้ า นเลขที่ ๑๓ หมู่ ๑๓ ต าบลพราน อ าเภอขุ น หาญ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเจน แสงทอง, บ้ า นเลขที่ ๘ หมู่ ๑๓ ต าบลพราน อ าเภอขุ น หาญ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธีรวัฒน์ เดชอินทร์, บ้านเลขที่ ๒๘๑๑ หมู่ ๑๖ ตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทราลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางช่อฟ้า การะเกษ, บ้านเลขที่ ๒๘๑๑ หมู่ ๑๖ ตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทราลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอิ น ทร์ ท อง อิ น แป้ น , บ้ า นเลขที่ ๑๕๖/๑ บ้ า นสี่ เ หลี่ ย ม หมู่ ๑๑ ต าบลโคกยาง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวอิน ทร์ ป รี ย า อิน แป้ น , บ้ านเลขที่ ๑๕๖/๑ บ้า นสี่ เหลี่ ยม หมู่ ๑๑ ต าบลโคกยาง อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายวรกาญจน์ สวนหนองแวง, บ้านเลขที่ ๙๘ บ้านปราสาทเบง หมู่ ๑๕ ตาบลกาบเชิง อาเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายบังอร สวนหนองแวง, บ้านเลขที่ ๙๘ บ้านปราสาทเบง หมู่ ๑๕ ตาบลกาบเชิง อาเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเจษฎาภรณ์ ดีงาม, บ้านเลขที่ ๑๖ บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ ๙ ตาบลดงแคนใหญ่ อาเภอ
คาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายวิ สั ย ทั ศ น์ ศิ ว เรี ย น, บ้ า นเลขที่ ๑๑ หมู่ ๑ ต าบลหั ว เสื อ อ าเภอขุ ขั น ธ์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธนิษฐา บุญขาว, บ้านเลขที่ ๒๙๘ บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ ๕ ตาบลปรือใหญ่ อาเภอ
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางขวัญจิรา บุญขาว, บ้านเลขที่ ๒๙๘ บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ ๕ ตาบลปรือใหญ่ อาเภอ
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางพร มาลัย, บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๐ ตาบลเมืองไผ่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์, สั ม ภ า ษ ณ์ ,
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสาคร เงางาม, บ้ า นเลขที่ ๑๘ หมู่ ๑๐ ต าบลเมื อ งไผ่ อ าเภอหนองกี่ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชาลิ นี วงษ์ แ สนจิ ต ร, บ้ า นเลขที่ ๖๓ ต าบลวั ง ทองหลาง อ าเภอวั ง ทองหลาง จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวธารทิพย์ คตวิเชียร, บ้านเลขที่ ๘๘/๓๘ หมู่ ๖ ตาบลศีรษะจระเข้ใหม่ อาเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวจิ ร าวรรณ ฐิ ต รี ไ ทย, บ้ า นเลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นนทบุรี, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๗
นางสาวพิมพ์นารา , บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ ๙ ตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสิทธิพล อินทะไชย, บ้านเลขที่ ๒๕ บ้านโนนม่วง หมู่ ๓ ตาบลโนนตาล อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธี ร ภั ท ร ทองดี , บ้ า นเลขที่ ๕๑ บ้ า นโนนม่ ว ง หมู่ ๓ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายจั นทร์ โยธี, บ้านเลขที่ ๑๔๙/๑ หมู่ ๗ ตาบลกาแพง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสุทธิพงศ์ พงศ์อิ นทรสุทธิ์, บ้านเลขที่ ๓๓๒ บ้านอาโพน หมู่ ๑ ตาบลอาโพน อาเภอบัว เชด
จังหวัดสุรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอุดม เป็นการ, บ้านเลขที่ ๒๘๑๑ หมู่ ๑๖ ตาบลน้าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์จังหวัด
ศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายผลศลิ น รั ตนวรเกียรติ์ , บ้ านเลขที่ ๕๙ บ้านนาตาบล หมู่ ๑ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวพุ่มพวง สุภเกษ, บ้านเลขที่ ๗๐ บ้านหนองหัวลิง หมู่ ๒ ตาบลหมากเขียบ อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาววริ น ทร พนใจ, บ้ า นเลขที่ ๙๙ หมู่ ๑ ต าบลกั ง แอน อ าเภอปราสาท จั ง หวั ด สริ น ทร์ ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวจิ ต ตรา บุ ต รงาม, บ้ า นเลขที่ ๘๓ บ้ า นนากลาง หมู่ ๘ ต าบลสะเดา อ าเภอบั ว เชด
จังหวัดสรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเกยรติภูมิ พงศ์อินทรสุทธิ์, บ้านเลขที่ ๓๓๒ บ้านอาโพน หมู่ ๑ ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชด
จังหวัดสรินทร์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวศุภิสรา อินทะไชย, บ้านเลขที่ ๒๕ บ้านโนนม่วง หมู่ ๓ ตาบลโนนตาล อาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ ด ารั ต น์ จั น พะโยม, บ้ า นเลขที่ ๖๗/๖๑ หมู่ ๑, กรุ ง เทพมหานคร สั ม ภาษณ์ , ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวจันทรา สายสุวรรณ, บ้านเลขที่ ๒๔๐๘/๑๐๘ พหนโยธิน อาเภอจตุจักร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายธี ร ภั ท ร ทองดี , บ้ า นเลขที่ ๕๑ บ้ า นโนนม่ ว ง หมู่ ๓ ต าบลโนนตาล อ าเภอเมื อ งร้ อ ยเอ็ ด
จังหวัดร้อยเอ็ด, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุ ทิตย์ เงางาม, บ้ านเลขที่ ๖๒ บ้านโคกกระชาย หมู่ ๑๐ ตาบลเมืองไผ่ อาเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายวิ ชั ย จงศิ ริ , บ้ า นเลขที่ ๘๖ มทร.รั ต นโกสิ น ทร์ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง แขวงวั ง บู ร พาภิ ร มย์
อาเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๘
นายนที วงศ์ ไชยา, บ้ า นเลขที่ ๙๘ หมู่ ๑๕ ต าบลกาบเชิ ง อ าเภอกาบเชิ ง จั ง หวั ด สริ น ทร์ ,
สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกั น ยา พั น ธุ์ ม ะลี , บ้ า นเลขที่ ๑ บ้ า นสุ ข สมบู ร ณ์ หมู่ ๑๓ ต าบลพราน อ าเภอขุ น หาญ
จังหวัดศรีสะเกษ, สัมภาษณ์, ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวประกายเพชร บริ บูรณ์, จิตอาสาผู้ให้บริการอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในวัด โรง
เรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๒.
นางเกตุมณี มลสิ น , บ้ านเลขที่ ๘๘ บ้านหนองงู เหลื อม หมู่ ๘ ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหั ว ตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุวรรณภา สวัสดิวร, บ้านเลขที่ ๙๕/๓ บ้านเหล่าอินแปลง หมู่ ๓ ตาบลช่องเม็ก อาเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายพีรวิชต์ เอื้ยมรัตน์, บ้านเลขที่ ๓๘๖ หมู่ ๑ ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอานาจ สาลี, บ้านเลขที่ ๑๑ บ้านเหล่าอินแปลง หมู่ ๓ ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุพรรณษา สวัสดิวร, บ้านเลขที่ ๙๕/๓ บ้านเหล่าอินแปลง หมู่ ๓ ตาบลช่องเม็ก อาเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายอภิสิทธิ์ ไชยมั่น, บ้านเลขที่ ๓๗ บ้านโนนโหนน หมู่ ๖ ตาบลโนนโหนน อาเภอ วารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุภาทิพย์ พูลสิทธ์, บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๒ ตาบลไร่น้อย อาเภอเมืองอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายนุช บัวจันทร์, บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๔ ตาบลโนนปูน อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ,
สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางพรเพ็ญ อุดมวรรณ, บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๒ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวเจริญศรี อยู่เทพ, บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวรัชนีพร บุญสนอง, บ้านเลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ตาบลวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายเลิศชาย หาทรัพย์, บ้านเลขที่ ๘๔๕/๕ หมู่ ๒ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางจันทร์เพ็ญ รอนใหม่, โรงเรียนวัดท่าวังหิน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลฯ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.

๒๒๙
นางสาวิชุดา เครือสมจิต, บ้านเลขที่ ๑๔๑/๑ หมู่ ๑๑ ตาบลบางครุ อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายฉลอง สีแหส,บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๑๐ ตาบลโพธิ์ อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี,
สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายรณวิต เปี้ยทอง, บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๓ บ้านนาเจริญ ตาบลนาเจริญ อาเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวกลิพร อาจตาฝาย,บ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๑๐ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวฟ้า อาจตาฝาย,บ้านเลขที่ ๒๙๙ หมู่ ๑๐ ตาบลคาขวาง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายสันติรูป เจียรนัย, บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๑ บ้านห้วยไผ่ ตาบลห้วยไผ่ อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวนิภาพร คาพูล,บ้านเลขที่ ๓๗๗ ตาบลราษฎร์บูรณะ อาเภอราษฎร์บูรณธ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายวัชรากร ล้อมลังกา, บ้านเลขที่ ๘๙/๒๙ หมู่ ๓ บ้านพฤกษาวิลล์ ตาบลบางกะจี อาเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวสุวรรณา จอมขวัญ, บ้านเลขที่ ๓๗/๔๑ หมู่ ๑ บ้านห้วยไผ่ ตาบลคลองเกลือ อาเภอ
ปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวแพรว บุญกอง, บ้านเลขที่ ๒๓๐ หมู่ ๑ ตาบลนิคม อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี,
สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสมปอง แก้ ว โท,บ้ า นเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ บ้ า นนาโพธิ์ ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอพิ บู ล มั ง สาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายชาย ภาระเวช, บ้ า นเลขที่ ๖ บ้านโนนใหญ่ หมู่ ๑๐ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวั ด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นายยงยุทธ ภาระเวช, บ้านเลขที่ ๖ บ้านโนนใหญ่ หมู่ ๑๐ ตาบลโพธิ์ไทร อาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางบัว ทีคา,บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑ บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางบุญยืน เกษเจริญคุณ ,บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ ๑ บ้านท่าวังหิน ตาบลในเมือง อาเภอเมืออุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
นางสาวชฎาพร ใจภพ,บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ บ้านเปีอย ตาบลโนนกาเล็น อาเภอสาโรง จังหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.
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ภาคผนวก ก
บทความวิจัย
การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
A Study of History and Routes of Religious and Cultural Tourism
in the South East Region
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.
พระมหาสมบัติ ฐฃานวโร

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวั ฒ นธรรม และผลกระทบของการท่ อ งเที ย วทางศาสนาและวั ฒ นธรรมในอี ส านใต้
วิธีดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูล
แบบพรรณนา ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมอี ส านใต้ ค าว่ า อี ส านใต้ ห มายถึ ง จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล่ า งของประเทศไทย มีน้ ามู ล ไหลผ่ า น ด้า นทิ ศตะวั นออกเฉี ยงใต้ และทิ ศ
ตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและประเทศกัมพูชา ในดินแดนนี้เคยมีกลุ่มคนอาศัยอยู่มานานไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี ก่อนเกิดอาณาจักรขอมและสุโขทัย เห็นได้จากภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้า
วัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อาเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัฒนธรรมสาคัญอีสานใต้เกิดจากคน ๔ กลุ่ม คือ เขมร กูย ลาว และไทย
โคราช แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม ภาษาพูด เป็นของตนเอง คือ ภาษาเขมร กูย ลาว และไทยโคราช มีวิถี
ชีวิตเรียบง่าย อนุรักษ์ภาษา วัฒนธรรม ของตนไว้ได้อย่างดี
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เลือกมาเป็นตัวอย่างในการวิจัยมี
๘ แห่ง อยู่ใน ๕ จังหวัด ๑) จังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ คือ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และวัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) ๔)
จังหวัดศรีสะเกษ คือ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี คือ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว
ซึ่ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ชื่อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั กท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ศาสนาและ
วัฒนธรรม ด้านศาสนา มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับองค์ประกอบศาสนา คือ พระพุทธรูปหรือรูป
เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรม ด้านวัฒนธรรม มีกิจกรรมท่องเที่ยว

๒๓๒
เชื่อมโยงกับประเภทวัฒนธรรม คือ วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม วัฒนธรรมเป็นหลักการดาเนิน
ชีวิต เนติธรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย และ สหธรรม วัฒนธรรมมารยาททางสังคม
ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ ร้ อยละ ๙๘.๐๔ คือ ๑) สภาพทั่ว ไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานพื้นฐาน ห้ องน้ามีความ
พอเพียง สะอาด ปลอดภัย น้าอุปโภคบริโภคพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ระบบไฟฟ้าเข้าถึงใช้
การได้ดี มีทางเข้าถึงสะดวกปลอดภัย ๒) สภาพทั่วไปด้านสิ่งปลูกสร้าง วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม ๓) สภาพทั่วไปด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม มีการบริหารจัดการของ
เสียดี อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย มีบริเวณนั่งพักผ่อน ได้รับบริการดีจากเจ้าหน้าที่ ๔) พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มีต่อศาสนา มีความเคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน
และศาสนพิธีกรรม ๕) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรม วัตถุธรรม ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง คติ
ธรรม ปฏิบั ติเป็ นแบบอย่ างที่ดีงาม เนติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม สหธรรม ปฏิบัติตาม
มารยาทของสังคม

คาสาคัญ: ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม, เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม,
ผลกระทบการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

Abstract
This research aimed to study history and culture, routes of Religious and cultural
tourism, and impact of religious and cultural travel in the South East Region. Data was
collected by studying documents, observations, interviews and small group discussions.
Descriptive data analysis was used in the research. The findings were as follows:
The word Southern Isaan refers to the provinces in the lower northeastern
region of Thailand. Its border is connected with the Mun River in the Southeast, and
dominated by the Dongrek mountain range the in the East. In this land, there was a
group of people who lived for a long time not less than 3,000 - 4,000 years before the
Khmer Empire and Sukhothai. This could be proved from prehistoric paintings at Tham
Khao Chan Ngam Temple, Sikhio District, Nakhon Ratchasima province and paintings at
Pha Taem National Park, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani province. The
important cultures of the South Isan were originated from four groups of people,
namely; Khmer, Kui, Lao, and Thai Korat. Each group has its own spoken language
culture, namely; Khmer, Kui, Lao, and Thai Korat languaes. They led a simple way of life,
preserving their languages and cultures.

๒๓๓
Eight Religious and cultural tourism routes of five provinces in the South East
were selected as an example in the research. They were as follows; 1) Somdej Phra
Phutthachan Foundation (To Phrom Raysang) and Phimai Historical Park in Nakhon
Ratchasima province 2) Phanom Rung Historical Park and Prasat Muang Tam in Buri Ram
province 3) the temple of Khao Sala Atullathanajaro And Wat Pa Aiang (Elephant
Mausoleum) in Surin Province 4) Wat Phrai Phatthana (Luang Pu Suang) in Si Sa Ket
Province 5) Wat Sirindhorn Wanaram Phu Phrao in Ubon Ratchathani province. Those
temples and historical sites were related with religion and culture. In the aspect of
religion, there were tourist activities linked to religious elements, namely, Buddha
images or idols, religious teaching, religious personnel, religious places, and religious
ceremonies. In the aspect of culture, there are tourism activities linked to cultural
categories, namely, material, culture, morale, principle of life, ethics about law, and
culture of social etiquette.
The impact of tourist behaviors caused the most positive impact to religious
and cultural attractions with a total average equal to ๙๘.๐๔ percent, as following
details; 1) general conditions of basic infrastructure i.e. sufficient, clean, and safe
bathroom, sufficient water supply, well telecommunication system, well electrics
systems, and convenient transportation; 2) general conditions for buildings i.e. orderly
building, and beautiful tourism resources; 3) general conditions in places and
environments i.e. good waste management, safe and clean buildings, safe sitting area,
good services; 4) tourist behaviors towards religion i.e. respectful to the Buddha image or
the idol, the religious teaching, religious personnel, religious places and religious
ceremonies; 5) tourist behaviors towards culture, i.e. usage four factors correctly
according to dharma, practice in a good ethics according to a morality, complying with
laws and prohibitions in morale, and social etiquette practices according to the social
norms.

Keywords: history and culture, routes of Religious and cultural tourism, impact of
religious and cultural travel in the South East Region

บทนา
อีสานใต้คือจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยซึ่งมีน้ามูลไหล
ผ่ า น ดิ น แดนนี้ เ คยมี ก ลุ่ ม คนอาศั ย อยู่ ม านานไม่ น้ อ ยกว่ า ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี ท าให้ มี วั ฒ นธรรม
หลากหลายเกิดจากคน ๔ กลุ่ม คือ เขมร กูย ลาว และไทยโคราช แต่ละกลุ่มมีสาเนียงภาษาพูด เป็นของ
ตนเอง คือ ภาษาเขมร กูย ลาว และไทยโคราช มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อนุรักษ์ภาษา วัฒนธรรม ของตนไว้ได้
อย่ างดี ซึ่งส่ ง ผลให้ เกิดแหล่ งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒ นธรรมมีชื่ อเสี ยง เป็นที่รู้จักและดึงดู ด

๒๓๔
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเป็นจานวนมากจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ย วทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ ซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับองค์ประกอบศาสนา คือ ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีกรรม และเชื่อมโยงกับประเภทวัฒนธรรม คือ วัตถุธรรม วัฒนธรรม
ทางวัตถุ คติธรรม วัฒนธรรมเป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย และ
สหธรรม วัฒนธรรมมารยาททางสังคม การท่องเที่ยวดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทางบวก ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยรวมในดินแดนอีสานใต้ เป็นปัจจัยส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของ
ชาติโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย

วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย
๑ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
๒ เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๓ เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิง เอกสาร (Documentary Research) คือ เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากเอกสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และเป็ น รู ป แบบของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) คือ เป็นการวิจัยภาคสนามที่คณะนักวิจัยต้องลงพื้นที่ภาคสนามในการศึกษา การสังเกต และ
การสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี ๓ แบบ คือ ๑) แบบบันทึกเอกสาร
ใช้บันทึกการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ๒) แบบบันทึกการสังเกต ใช้บันทึกการสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูล
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
อีสานใต้ ๓) แบบสัมภาษณ์ ใช้บันทึกข้อมู ลการสัมภาษณ์ กลุ่มนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว กลุ่มผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และกลุ่ม
นักท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายหรือพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามประเด็นที่ได้
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลการวิจัย
การวิจั ยนี้มีวิธีดาเนิ นการวิจัย คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สังเกต สัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า
๑ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้
ประวัติศาสตร์อีสานใต้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ความหมายของอีสาน
ใต้ และความเป็นมาของอีสาใต้ ผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ
๑.๑ ประวัติศาสตร์อีสานใต้
ความหมายของคาว่า “อีสาใต้” คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย มีน้ามูลไหลผ่าน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและ
ประเทศกัมพูชา

๒๓๕
ความเป็นมาของอีสาใต้ ในดินแดนนี้เคยมีกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี ก่อนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร) และก่อนเกิดอาณาจักรสุโขทัย เห็นได้จากภาพเขียน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ แหล่งโบราณคดี บ้านปราสาท ตาบลธาร
ปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในหลุมขุดค้นที่ ๑ มีการสารวจพบโครงกระดูกฝังอยู่ในชั้น
ดินแต่ละสมัย แต่ละยุคมีลักษณะการฝังที่ต่างกันไป ยุค ๓,๐๐๐ ปี อยู่ในชั้นดินระดับล่างสุดลึก ๕.๕
เมตร เป็นต้น
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต้
ผลจากวิจัยนี้มีอยู่ ๘ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน ๕ จังหวัดอีสานใต้
ประกอบด้วย ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนม
รุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศลาหรือพุทธ
อุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และหมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่สรวง)
๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว
๒ เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมคือที่สาหรับใช้สัญจรเที่ยวไปมา
ของมนุษย์ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยเส้นทาง
การท่องเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคพื้นฐาน
สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสิ่งแวดล้ อม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสดาหรือรูป
เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ประเด็น เส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้มีเนื้อหาในการอภิปรายผลอยู่ ๕ จังหวัด คือ ๑)
จังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ อุทยานมหาวิห ารหรือมูลนิธิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) และ
ปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร และ วัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่
สรวง) และ ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว แหล่งท่องเทียวใน ๕ จังหวัดอีสาสน
ใต้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ
๒.๑ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผู้ดูแล
กลุ่มแหล่ งท่องเที่ยวเหล่านี้ คือ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิ สมเด็จ พระพุฒ า
จารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนกุ่ม ติดกับถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลจรัส อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ

๒๓๖
วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ตั้งอยู่ในพื้ นที่ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผลการวิจัย
ดังนี้
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ห้องน้าหรือ
ห้องสุขา มีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภค มีพอเพียง ระบบโทรคมนาคม ใช้
การได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันเวลาปกติพอเพียง ด้าน
สิ่งปลูกสร้างรวมทั้งด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ที่เป็นดึงดูดจุดสนใจของนักท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง
เช่น ตาหนักวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ภายในตาหนักมีการประฐานรูปเหมือนสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยวอุทยานมหา
วิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ผาพระหรือผาลานนาคปรกอยู่บนชะง่อนเขา เป็น
จุดเด่นที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยววัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุสานช้าง ศาลา
เอราวัณ และศูนย์ คชศึกษาเป็น จุ ดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยววัดป่าอาเจียง(สุส านช้าง) มณฑป
ปราสาทและสรีระสังขารหลวงปู่สรวงในมณฑปปราสาทเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยววัดไพร
พั ฒ นา(หลวงปู่ ส รวง) อุ โ บสถ มี ต้ น แบบมาจากวั ด เชี ย งทองหลวงพระบางประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยววัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนา มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้ ด้านศาสดาหรือรู ปเคารพ มีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวทาบุญด้วยอามิสบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ของแหล่งท่องเที่ยว
ด้านศาสนธรรม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสวดมนต์และนั่งสมาธิ ด้านศาสนบุคล มีพระสงฆ์หรือมีรูป
เหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ เป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้ บูชา ด้านศาสนสถาน มีโบสถ์ วิหาร ตาหนัก
ปราสาท ศาลา หรือ มณฑปปราสารท เป็นต้น ด้านศาสนพิธีกรรม มีกิจกรรมบูชาพระพุทธรูป รูปเหมือน
พระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ถวายทานแด่พระสงฆ์ ตักบาตรพระประจาวันเกิด เคาะระฆัง ให้อาหารปลา
และกิจกรรมปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรมดังนี้ ด้านวัตถุธรรม เช่น มีโบสถ์
วิห าร ตาหนั ก ปราสาท ศาลา หรื อ มณฑปปราสารท เป็ นต้น ด้ านคติ ธ รรม แหล่ ง ท่อ งเที่ย วมี การ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อคิดคติธรรมเรื่องความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญู ให้กับนักท่องเที่ยวนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เป็นต้น ด้านเนติธรรม มีป้ายประกาศเป็นคาเชิญชวน คาแนะนา ข้อห้าม และข้อ
อนุญาต ต่าง ๆ ด้านสหธรรม แหล่งท่องเทียวมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ ที่จะ
ปฏิบัติให้ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสน
สถาน และศาสนพิธี เป็นต้น
๒.๒ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผู้ดูแล
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลใน
เมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่ในท้องที่
ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทเมืองต่าเป็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลจระเข้
มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการวิจัยดังนี้
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ห้องน้าหรือ
ห้องสุขามีความพอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การ

๒๓๗
ได้ดี ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย มีที่พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวั นเวลาปกติพอเพียง ด้านสิ่ง
ปลูกสร้างรวมทั้งด้านสถานที่และสะภาพแวดล้อม ที่เป็นดึงดูดจุดสนใจของนักท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง
เช่น ปราสาทพิมายประกอบด้วย พลับพลาเปลื้องเครื่อง สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกาแพงแก้ว ชาลา
ทางเดิน บรรณาลัย สระน้า ซุ้มประตูและระเบียงคด ปราสาทประธาน พลับพลา ปรางค์หินแดง ปรางค์
พรหมทัต และ หอพราหมณ์ นอกจากตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายแล้ว ภายในกาแพงเมืองยัง
ประกอบด้วยโบราณสถานสาคัญอีกหลายแห่ง คือ กาแพงเมืองประตูเมือง เมรุพรหมทัต สระน้าโบราณ
เป็นต้น ปราสาทพนมรุ้งประกอบด้วย บันใดต้นทาง พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางดาเนิน สะพานนาคราช
ชั้นที่ ๑ บันใดขึ้นปราสาท ลานด้านหน้าปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ลานปราสาทและระเบียง
ชั้นนอก ซุ้มประตูและระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ปรางค์
น้อย บรรณาลัย อาคารก่อด้วยศิลาแลง เป็นต้น และ ปราสาทเมืองต่าประกอบด้วย กาแพงแก้วและซุ้ม
ประตู ลานปราสาทและสระน้า ระเบียงคดและซุ้มประตู กลุ่มปราสาทอิฐ และบรรณาลัย เป็นต้น
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา คือ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ
ด้านศาสนธรรม ด้านศาสนบุคล ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนพิธี กรรม ในสถานที่แห่งนี้มิได้มีกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด มีแต่เพียงรูปเคารพต่าง ๆ ไว้ให้เท่านั้น
สาหรับนักท่องเที่ยวคนใดมีความประสงค์จะสวดมนต์ กราบไหว้ ขอพรใด ๆ ตามความเชื่อของแต่ละ
บุคคลก็สามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิขัดต่อกฎ ข้อห้าม ที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์มิมายกาหนด ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ
ด้านวัตถุธรรม ด้านคติธรรม ด้านเนติธรรม และด้านสหธรรม
๓ ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ผลลัพธ์ที่ทาให้กระเทือนไปถึง
สิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึง่ สามารถเกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน คือ ด้านบวก เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ทาให้เกิดผลดี และ ด้านลบ เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลเสียหาย สาหรับผลกระทบของ
การท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่นามาอภิปรายผลในหัวข้อนี้ หมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แ ก่ อุทยานมหาวิหาร
สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒) จังหวัดบุรีรัมย์
ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓) จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ หมู่บ้านช้าง ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพร
พัฒนา (หลวงปู่สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว จากผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม “แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ ” มิได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ
๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด ถือได้ว่าเป็นผลกระทบในทางบวก คือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้
เกิดผลดี เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการสร้างหรือดูแลรักษาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดี มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ด้านศาสนา
นักท่องเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของ
ศาสนา ด้านวัฒ นธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธ รรม คติธ รรม เนติธ รรม และสหธรรม ได้มีการ

๒๓๘
อนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป ทาให้เกิดงานเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศได้มี
โอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมากขึ้น เป็นต้น

อภิปรายผล
เพื่อให้เกิดความชัดเจนทาความเข้าใจได้ง่ายจะได้อภิปรายผลการวิจัยเรียงตามวัตถุซึ่งมีข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจนามาอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้
๑. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
อีสานใต้หมายถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีน้ามูลไหล
ผ่าน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและประเทศกัมพูชา ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า หากแบ่งจังหวัดในภาคอีสานออกเป็น ๓ ส่วน คือ อีสานเหนือ อีสานกลาง และอีสานใต้
โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพเชิงภูมิศาสตร์ ที่ว่าด้วยภูมิอุทกคือแหล่งน้าต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ก็จะได้ว่า
จังหวัดที่มีแม่น้าโขงไหลผ่านและบางจังหวัดที่มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดที่มีน้าโขงไหลผ่าน
เว้นจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในกลุ่มอีสานเหนือ จังหวัดที่มีแม่น้าชีไหลผ่านเว้นจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่
ในกลุ่มอีสานกลาง และจังหวัดที่มีแม่น้ามูลไหลผ่านจัดอยู่ในกลุ่มอีสานใต้ หากดูจังหวัดในอีสานใต้แล้วจะ
พบว่า มีอยู่ทั้งหมด ๕ จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ซึ่งใน ๕
จั งหวัดนี้ ล้ ว นมีน้ ามูล ไหลผ่ านจึ งจั ดเข้าอยู่ในกลุ่ มอีส านใต้ ผลการวิจัยนี้ส อดคล้ องกับที่ นิรันดร์ กุล
ฑานันฑ์ ให้ความหมายว่า “อีสานใต้เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีน้ามูลไหลผ่าน”๑ ใน
ดินแดนนี้เคยมีกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี เห็นได้จากภาพเขียน
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา หรือภาพเขียนที่อุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในอีสานใต้มี แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมสาคัญ คือ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปราสาทพิมาย
หรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า วัด
เขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร วัดป่าอาเจียงและหมู่บ้านช้าง วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่
สรวง) และวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมมีชื่อเสียงมีความสาคัญเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป หากนักท่องเที่ยวที่เข้าไป
ในอีสานใต้แล้วมักไม่พลาดที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวดังที่ได้เอ่ยนามไว้แล้วนี้
๒. เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้
.
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมคือที่สาหรับใช้สัญจรเที่ยวไปมา
ของนักท่องเที่ยว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดย
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภค
พื้นฐาน สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา เช่น ศาสดา
หรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธี กรรมทางศาสนาต่าง ๆ เส้นทางที่
๑

นิรันดร์ กุลฑานันฑ์, อีสานใต้, สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคอีสานและอินโดจีน, <
https://www.gotoknow.org/posts/108893 >, ๕ มี.ค.๖๒.

๒๓๙
เชื่อมโยงไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผู้ดูแล เช่น อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนกุ่ม ติดกับถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลจรัส อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๘ หมู่ที่ ๓ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ และวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๒)
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผู้ดูแล เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่
ในท้องที่ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทเมืองต่าเป็น ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มนี้ได้มีความพยามยาม
บริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในแหล่งท่องเที่ยวให้ไปตามหลัก ๕A Model คือ (๑) สิ่งดึงดูดใจ
Attraction) (๒) สิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) (๓) การเข้าถึง (Accessibility) (๔) กิจกรรม
(Activity) และ (๕) การบริการเสริมทางการท่องเที่ยว (Ancillary Services) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวที่ให้ไว้ว่า ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวซึ่ง
องค์การภาครัฐจัดดาเนินการอยู่ในปัจจุบันแบ่งเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และ
ด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว๒
๓. ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ผลลัพธ์ที่ทาให้กระเทือนไปถึง
สิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึง่ สามารถเกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน คือ ด้านบวก เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ทาให้เกิดผลดี และ ด้านลบ เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลเสียหาย จากผลการวิจัย พบว่า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม “แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้” มิได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยรวมทุกแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ
๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด ถือได้ว่าเป็นผลกระทบในทางบวก คือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้
เกิดผลดี เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการสร้างหรือดูแลรักษาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
สิ่งปลูกสร้าง สถานที่และสภาพแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดี มั่นคง สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ด้านศาสนา
นักท่องเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของ
ศาสนา ด้านวัฒ นธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธ รรม คติธ รรม เนติธ รรม และสหธรรม ได้มีการ
อนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป ทาให้เกิดงานเทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศได้มี
โอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมากขึ้น เป็นต้น
๒

สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ทาง
ประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม, หน้า ๖๐-๖๔, <https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/430>, July
2019.

๒๔๐
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมอี สานใต้ มีการบริหาร
จั ด การสภาพทั่ ว ไปด้ า นสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ด้ า นสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง ด้ า นสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ ผลการวิจัยนี้มีบางส่วนที่
สอดคล้องและบางส่วนไม่สอดคล้อง กับ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ ได้ทาการวิจัย เรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลของการวิจัย ดังนี้ (๑) บางส่วนที่
สอดคล้อง คือ ผลการวิจัยของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ พบว่า ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า วัดทั้ง ๙ วัด สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ โดยวัด
สามารถจัดการเพื่อรองรับทางการท่องเที่ยวได้ เช่น มีการดูแลและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และ
สถาปัตยกรรมภายในวัดในระดับดี รองลงมา ได้แก่ มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การจัดพื้นที่ภายในวัด เช่น สถานที่ไหว้พระ สถานที่ถ่ายรูป หรือที่นั่ง
สมาธิ ไหว้พระ สวดมนต์ การให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของวัดหรือทางพระพุทธศาสนา
การกาหนดเขตพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวและการเที่ยวชมภายในวัด ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า วัดถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย แต่ก็จะต้องมีการวางระบบการจัดการให้เหมาะสม เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (๒) บางส่วนที่สอดคล้อง คือ ผลการวิจัยของพบว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการท่องเที่ยวในวัดมีหลายปัญหา ตั้งแต่การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสถานที่ โอกาส และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและระเบียบวัด โดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ การไม่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
และขาดความเป็นระเบียบในการเที่ยวชม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย การรุกล้าของร้านขายสินค้า
และบริการภายในวัด จนเกิดข้อขัดแย้งกับชุมชนไปจนถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ให้บริการบาง
กลุ่ม๓ แต่ผลของการศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
นี้ได้พบว่า จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว ๘ แห่ง จาก ๕ จังหวัด
ในอีสานใต้ จานวน ๒๙๙ รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชม แหล่ง ท่องเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด ดังนั้นจึงแสดงให้
เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในอีสานใต้ ได้มีการบริหารจัดการ
สภาพทั่วไปด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ ด้ า นศาสนาและวั ฒ นธรรม ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด จึ ง ท าให้ มี
ผลกระทบด้านลบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้โดยรวมน้อยที่สุด เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย
ผลของการวิจัยนี้ทาให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรม และผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ดังนี้
ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอีส านใต้ ในมิติทางด้านประวัติศาสตร์ ได้ ค้นพบองค์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในช่วงใดช่วงหนึ่งผ่านมาแล้วแต่อดีต ในดินแดนอีสานใต้ และในมิติทางด้านวัฒนธรรม ได้ค้นพบและเห็น
๓

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร”,
รายงานวิจัย, (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หน้า ก บทคัดย่อ.

๒๔๑
สิ่งที่ทาความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม ภูมิป
ญญา ศิล ปะ วรรณคดี ดนตรี ปรั ชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและสิ่งต่าง ๆ ซึ่งกลุมคนอีสานใต้ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้ านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและยั่งยืน ต่อกัน
เรื่อยมา
ด้านเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ในมิติทางด้านศาสนาได้ คัน
พบ เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมซึ่งมีที่เกิดจากองค์ประกอบของ
ศาสนา เช่น ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธี และ ความศักดิ์สิทธิ์ องค์ประกอบ
ดังกล่าวทาให้เกิดศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมไปถึงประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย และในมิ ติทางด้านวัฒนธรรม ได้ค้นพบองค์ความรู้ เกี่ยวกับเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็น ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ เกี่ยวกับปัจจัยสี่ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ด้านคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
ของจิตใจได้มาจากปรัชญา ศาสนา หรืภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเนติธรรม คือ วัฒ นธรรมทางกฎหมาย
รวมทั้งระเบียบประเพณีที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนอย่างเดียวกัน เป็นที่ยอมรับนับ
ถือของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีการปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยมา หรือ ด้านสหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททาง
สังคมซึ่งใช้ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นมารยาทและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติ เป็นต้น
ด้านผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งด้านบวกและลบ คือ ด้านบวก เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลดี เช่น ด้านศาสนา คนมีความ
เคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ด้านวัฒนธรรม ทาให้ เกิดงาน
เทศกาลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น วัฒนธรรมได้มีการอนุรักษ์สืบทอดไม่ให้เลือนหายไป ทาให้
ประเทศได้มีโอกาเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมาขึ้น เป็นต้น ด้านลบ เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้ เกิดผลเสียหาย
เช่น ด้านศาสนา คนขาดความเคารพในศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา
หรื อ ด้ า นวั ฒ นธรรม เช่ น ไม่ ท าให้ เ กิ ด งานเทศกาลท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมมากขึ้ น ไม่ ไ ด้ สื บ ทอด
วัฒนธรรม ประเทศขาดโอกาสได้เผยแพร่เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาติ เป็นต้น แต่ผลของวิจัยนี้ได้
พบว่ามีผลกระทบในด้านบวกมากที่สุดแสดงให้เห็ นว่าแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาในอีสานใต้ ได้มีการบริหารจัดการสภาพทั่วไป ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านสิ่งปลูก
สร้าง ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีต่อด้า นศาสนาและวัฒนธรรม ได้อย่างมี
คุณภาพ ผลจากการค้นพบนี้จะเป็นข้อมูลนาไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว เป็นต้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ก ากั บ ดู แ ละเกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วควรน าผลวิ จั ย นี้ ไ ปเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดทาและการวางแผนพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาด
การท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว นาเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน องค์กรในท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒๔๒
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม และผลกระทบของ
การท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง
นิรันดร์ กุลฑานันฑ์, อีสานใต้, สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคอีสานและอินโดจีน,
< https://www.gotoknow.org/posts108893 >, March 2562.
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ,“รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดในกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย,
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หน้า ก บทคัดย่อ.
สานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์
ทางวัฒนธรรม, หน้า ๖๐-๖๔, https://www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/430>, 12 July.2562.

๒๔๓

ภาคผนวก ข
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการวิจัยไปใช้
๑. จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิกขาจากริก” นานิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ คณาจารย์ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสิกขาจาริก
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๒. ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท และ
พระพุทธศาสนามหายาน และวิชาที่สัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เปิด
สอนใน มจร. วิทยาเขตสุรินทร์

๒๔๔

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้

- ประชุมเตรียม
ความพร้อมของ
คณะนักวิจัย
โครงการภายใต้
แผนงานวิจัย
- กาหนดประเด็น
วิจัย กิจกรรมการ
วิจัย แนวทางใน
การทาวิจัย

กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการ
- ประชุมเตรียม

ความพร้อม
กาหนดประเด็น
กิจกรรม และ

แนวทางทาวิจยั
- เก็บข้อมูลจาก
เอกสารและ
รายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
- เก็บรวบรวมข้อมูล - ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนามใน
เพือ่ ศึกษา จากเอกสารและ
ประวัติศาส รายงานการวิจัยที่ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- ประชุมติดตาม
ตร์และ เกี่ยวข้อง
ผลโครงการใน
วัฒนธรรม -ศึกษาและเก็บ
ในอีสานใต้ รวบรวมข้อมูล วิจัย ระยะที่ ๑
- วิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์
ประวัติศาสตร์
การวิจัย ในพื้นที่
เส้นทาง และ
อีสานใต้
-ประชุมติดตามผล ผลกระทบการ
ท่องเที่ยวทาง
ผลการดาเนิน
ศาสนาและ
โครงการในระยะที่
วัฒนธรรมอีสานใต้

ผลที่ได้รับจากโครงการ

- นาข้อมูลที่ได้มาจัดสัมมนาโดยให้นิสิตและ
ผู้สนใจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบของการ
ท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้
- จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิกขาจาก
ริก” นานิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และ คณาจารย์ในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาสิกขาจาริกแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

- ได้ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางด้าน
พระพุทธศาสนา และ เป็นการบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
เถรวาท และพระพุทธศาสนามหายาน
- ได้เสริมสร้างความรู้ เพิ่มประสบการณ์
ทางด้านพระพุทธศาสนา ทักษะในการ
๑
เขียนวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
ให้กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลงพื้นที่เก็บ
เพื่อศึกษา - ศึกษาและเก็บ
- นาข้อมูลที่ได้มาจัดสัมมนาโดยให้นิสิตและ
เส้นทางการ รวบรวมข้อมูล วิจัย ข้อมูลภาคสนามใน ผู้สนใจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
ท่องเทียว ตามวัตถุประสงค์
- ประชุมติดตาม เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ
ทางศาสนา การวิจัย ในพื้นที่
ผลโครงการใน
อีสานใต้
และ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบของการ

๒๔๕
วัฒนธรรม - ประชุมติดตามผล ระยะที่ ๒
ในอีสานใต้ การดาเนินโครงการ - วิเคราะห์ข้อมูล
ประวัติศาสตร์
ในระยะที่ ๒

ท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้
- จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิกขาจาก
ริก” นานิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และ คณาจารย์ในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนาสิกขาจาริกแหล่งท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

เส้นทาง และ
ผลกระทบการ
ท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรมอีสานใต้ - ได้ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร

เพื่อศึกษา
ผลกระทบ
ของการท่อง
เทียวทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ในอีสานใต้

พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางด้าน
พระพุทธศาสนา และ เป็นการบูรณาการ
งานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
เถรวาท และพระพุทธศาสนามหายาน
- ได้เสริมสร้างความรู้ เพิ่มประสบการณ์
ทางด้านพระพุทธศาสนา ทักษะในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
ให้กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลงพืน้ ที่เก็บ
- นาข้อมูลที่ได้มาจัดสัมมนาโดยให้นิสิตและ
ข้อมูลภาคสนามใน ผู้สนใจได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
- วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์และ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
วัฒนธรรมในอีสาน - ประชุมติดตาม เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและ
ใต้เส้นทางการท่อง ผลโครงการใน
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ผลกระทบของการ
ระยะที
่
๓
เทียวทางศาสนา
ท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
และวัฒนธรรมใน - วิเคราะห์ข้อมูล อีสานใต้
- จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิกขาจาก
อีสานใต้ผลกระทบ ประวัติศาสตร์
เส้
น
ทาง
และ
ริก” นานิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญา
ของการท่องเทียว
ผลกระทบการ
ตรี ปริญญาโท และ คณาจารย์ในสาขาวิชา
ทางศาสนาและ
ท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาสิกขาจาริกแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในอีสาน
ศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
ศาสนาและ
ใต้
วัฒนธรรมอีสานใต้ - ได้ส่งเสริมและพัฒนานิสิตในหลักสูตร
- ประชุมติดตามผล - เขียนร่าง
พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
การดาเนินโครงการ รายงานการวิจัย ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยทางด้าน
ในระยะที่ ๓
ฉบับฉบับสมบูรณ์ พระพุทธศาสนา และ เป็นการบูรณาการ
- เขียนร่างรายงาน - ประชุมติดตาม งานวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน

๒๔๖
การวิจัยฉบับฉบับ
สมบูรณ์
- รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ บทความ
วิจัย เผยแพร่
งานวิจัย

ผลโครงการใน
ระยะที่ ๓ ก่อน
จัดทารายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์
และเขียน
บทความเผยแพร่
- รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
บทความวิจัย
เผยแพร่งานวิจัย

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
เถรวาท และพระพุทธศาสนามหายาน
- ได้เสริมสร้างความรู้ เพิ่มประสบการณ์
ทางด้านพระพุทธศาสนา ทักษะในการ
เขียนวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
ให้กับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๔๗

ภาคผนวก ฆ เครื่องมือวิจัย
แบบบันทึกเอกสาร
ชือ่ ผู้อ่านและบันทึก………………………………………
เพื่อการวิจัย เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
อีสานใต้ (สาหรับบันทึกการค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลในพื้นที่ภาคสนาม)
ชื่อเอกสารที่บนั ทึก (ใส่บรรณานุกรม)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
เนื ้อหาที่พบ
….………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(……………………………………………………………)
……………/………………./……………

๒๔๘

แบบบันทึกการสังเกต
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว,.............................................................บ้าน.....................................หมู่ที่...........
ตาบล............................................อาเภอ...........................................จังหวัด......................................
๑. เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ประเด็นสังเกต มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ๓ ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ ๑ สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นที่ ๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่แสดงออกต่อศาสนา
และวัฒนธรรม

รายการสังเกต
ประเด็นที่ ๑ สภาพทั่วไปของ
แหล่งท่องเที่ยว
๑) ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๒ ) ด้านสิ่งปลูกสร้าง

๓) ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

ประเด็นที่ ๒ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนาที่
แสดงออกต่อองค์ประของ
ศาสนา
๑) ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ

บันทึกการสังเกตเก็บข้อมูลภาคสนาม

๒๔๙
รายการสังเกต

๒) ด้านศาสนธรรม

๓) ด้านศาสนบุคล

๔) ด้านศาสนสถาน

๕) ด้านศาสนพิธี/พิธีกรรม

บันทึกการสังเกตเก็บข้อมูลภาคสนาม

๒๕๐
รายการสังเกต
ประเด็นที่ ๓ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกต่อ
วัฒนธรรม
๑) ด้านวัตถุธรรม คือ
วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ของกิน
ของใช้ บ้านเรือน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ

บันทึกการสังเกตเก็บข้อมูลภาคสนาม

๒) ด้านคติธรรม คือ วัฒนธรรม
ที่เป็นหลักการดาเนินชีวิต
เช่น เสียสละ ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัด อดทน กตัญญู

๓) ด้านเนติธรรม คือ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น กฎหมาย
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
ประกาศ ประเพณีดีงาม

๔) ด้านสหธรรม คือ วัฒนธรรม
ที่เป็นมารยาททางสังคม เช่น
มารยาทในที่พัก สถานที่
ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การ
ติดต่อและสื่อสารกับบุคคลใน
สถานที่ต่าง ๆ
ชื่อผู้สังเกตและบันทึก..............................................................................………………………………
วัน/เดือน/ปี.........../................./..............

๒๕๑

แบบสัมภาษณ์ (ชุดที่ ๑)
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
(สัมภาษณ์กลุม่ : นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว)
ส่วนที่ ๑ : เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ส่วนผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกก่อนการสัมภาษณ์)
ชื่อ - นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………
ตาแหน่งงานปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ทางานปัจจุบัน ….……………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๒ : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่สัมภาษณ์
๑. ประเด็นประวัติศาสตร์อีสานใต้
๑) คาว่าอีสานใต้จะให้คาจากัดความได้อย่างไร……………………………………………………………..
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) แนวคิดในเรื่องนี้มีที่มาอย่างไร………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓) คนที่คิดเรื่องนี้เขามีหลักการสาคัญอย่างไร…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔) เขาจัดแบ่งประเภทกันอย่างไร……………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕) หากจะศึกษาเรื่องนี้จะเริ่มจากจุดไหนและใช้วิธีอย่างไร………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖) แนวคิดเรื่องประวัติศาสตร์อีสานใต้จะนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง..................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒๕๒
๒. ประเด็นเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๑) คาว่าเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้จะให้คาจากัดความได้
อย่างไร…………….………………………………………………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) แนวคิดในเรื่องนี้มีที่มาอย่างไร………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓) คนที่คิดเรื่องนี้เขามีหลักการสาคัญอย่างไร…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔) เขาจัดประเภทกันอย่างไร……………………………………..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๕) หากจะศึกษาเรื่องนี้จะเริ่มจากจุดไหนและใช้วิธีอย่างไร……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖) แนวคิดเรื่องนี้จะนาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๒๕๓
๓. ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๑) ด้านสภาพทั่วไป
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ/ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน/สิง่ ปลูกสร้าง
/สถานที่และสภาพแวดล้อม ในสถานที่ท่องเที่ยวโดยภาพรวมเป็นอย่างไร..………………...
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ด้านศาสนา
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ/พระพุทธรูปหรือรูปเคารพ/หลักธรรม/พระสงฆ์/
ศาสนสถาน/พิธีกรรมทางศาสนา โดยภาพรวมเป็นอย่างไร….………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓) วัฒนธรรม
(๑) ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อของกิน ของใช้ ที่พักอาศัย โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น โดยภาพรวม ๆ มีลักษณะอย่างไร ……………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๒) ด้านคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ขยันประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
เสียสละ กตัญญู เป็นต้น โดยภาพรวมเป็นอย่างไร…………………….………………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๓) ด้านเนติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แสดงออกด้านการเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ ประเพณีดีงามของสังคม เป็นต้น โดยภาพรวมเป็นอย่างไร……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(๔) ด้านสหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม
คาถาม : มารยาทของนักท่องเที่ยวที่แสดงออกในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ศาสนสถาน การ
ติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในสถานที่ตา่ ง ๆ เป็นต้น โดยภาพรวมเป็นอย่างไร………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตของผู้สัมภาษณ์(ถ้ามี) ชื่อผูส้ ัมภาษณ์ และ วัน เดือน ปี ที่สมั ภาษณ์
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(………………………………………………….)
ผู้สัมภาษณ์
………………./……………………………/……………

๒๕๔

แบบสัมภาษณ์ (ชุดที่ ๒)
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
(สัมภาษณ์กลุ่ม : ผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยว/ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว)
ส่วนที่ ๑ : เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ (ส่วนผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกก่อนการสัมภาษณ์)
ชื่อ - นามสกุล ของผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่งงานปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่อยู่/ทางาน ปัจจุบัน เลขที่ ….…………….บ้าน..................................................................................
หมู่ที่………ตาบล.............................................อาเภอ.......................................จังหวัด...............................
ส่วนที่ ๒ : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะประเด็นผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้
๑) ด้านสภาพทั่วไป
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ/ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน/สิ่งปลูกสร้าง
/สถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว โดยภาพรวมเป็นอย่างไร..………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒) ด้านศาสนา
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อ/พระพุทธรูปหรือเทวรูป/หลักธรรม/พระสงฆ์/
ศาสนสถาน/พิธีกรรมทางศาสนา โดยภาพรวมเป็นอย่างไร….…………………………………………………………….
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒๕๕
๓) ด้านวัฒนธรรม
ด้านวัตถุธรรม คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อของกิน/ของใช้/ที่พักอาศัย/โบราณสถาน
โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น โดยภาพรวม ๆ มีลักษณะอย่างไร ……………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านคติธรรม คือ วัฒนธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ/ขยัน/ประหยัด/ซื่อสัตย์
อดทน/เสียสละ/กตัญญู/ เป็นต้น โดยภาพรวม ๆ โดยภาพรวม ๆ เป็นอย่างไร…………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านเนติธรรม คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับกฎหมาย
คาถาม : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้แสดงออกด้านการเคารพกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/คาสั่ง/ประกาศ/ประเพณีดีงามของสังคม เป็นต้น โดยภาพรวม ๆ เป็นอย่างไร………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านสหธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นมารยาททางสังคม
คาถาม : มารยาทของนักท่องเที่ยวที่แสดงออกในที่พัก/สถานที่ท่องเที่ยว/ศาสนสถาน/
ศาสนวัตถุ/การติดต่อและสื่อสารกับบุคคลในสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น โดยภาพรวม ๆ เป็นอย่างไร……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกตของผู้สัมภาษณ์ ชื่อผู้สัมภาษณ์ และ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์
ข้อสังเกตเพิ่มเติมของผู้สัมภาษณ์ (ถ้ามี)
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(………………………………………………….)
ผู้สัมภาษณ์
………………./……………………………/……………

๒๕๖

แบบสัมภาษณ์ (ชุดที่ ๓)
เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
(สัมภาษณ์กลุ่ม : นักท่องเที่ยว)
ส่วนที่ ๑ : เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ – นามสกุล/ฉายา ของผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………..……….ที่อยู่/ทางานปัจจุบัน เลขที่ ….……
บ้าน..................................หมู่ที่……ตาบล...............................อาเภอ..................................จังหวัด..........................
ส่วนที่ ๒ : เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะประเด็นผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้
คาชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เก็บรวบรวมข้อมูล ๒ ประเด็น คือ ๑) ด้านสภาพทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยว ๒) ด้าน
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม โปรดตอบตามเป็นจริง
คาถาม
ประเด็นที่ ๑ ด้านสภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว
๑) ขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งนี้ท่านได้เห็น
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานในสถานที่
แห่งนี้อย่างไรบ้าง

โปรดใส่เครื่องหมาย √ O หน้าข้อความที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
O ห้องน้ามีความพอเพียง
O ห้องน้าไม่มีความพอเพียง
O ห้องน้าสะอาดและปลอดภัย
O ห้องน้าไม่สะอาดและปลอดภัย
O น้าอุปโภคบริโภคพอเพียง
O น้าอุปโภคบริโภคไม่พอเพียง
O ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี O ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ไม่ดี
O ระบบไฟฟ้าเข้าถึงใช้การได้ดี
O ระบบไฟฟ้าเข้าถึงใช้การได้ไม่ดี
O มีทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย O มีทางเข้าถึงไม่สะดวกและปลอดภัย
O วางผังสิ่งปลูกสร้างเป็นระเบียบ O วางผังสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นระเบียบ
๒ ) ด้านสิ่งปลูกสร้าง
O ทรัพยากรการท่องเที่ยวสวยงาม O ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่สวยงาม
O มีการบริหารจัดการของเสียที่ดี O ไม่มีการบริหารจัดของเสียที่ดี
O อาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย O อาคารสถานที่ไม่สะอาดปลอดภัย
๓) ด้านสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
O มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ O ไม่มีบริเวณให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ
O ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ O ไม่ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
O เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ O ไม่เคารพพระพุทธรูปหรือรูปเคารพ
ประเด็นที่ ๒ พฤติกรรม
O เคารพหลักธรรมทางศาสนา
O ไม่เคารพหลักธรรมทางศาสนา
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว O เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ O ไม่เคารพนักบวชศาสนาที่ตนนับถือ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม
O มีความเคารพในศาสนสถาน
O ไม่มีความเคารพในศาสนสถาน
O เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา O ไม่เคารพในพิธีกรรมทางศาสนา
๑) ขณะเข้ามาเยี่ยมชมในแหล่ง
O ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
O ไม่ใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถูกต้อง
ท่องเที่ยวแห่งนี้ท่านได้เห็น
O ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
O ไม่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
นักท่องเที่ยวปฏิบัติในเรื่อง
O ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม O ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อห้าม
ต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
O ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม O ไม่ปฏิบัติตามมารยาทของสังคม

ผู้สัมภาษณ์ (………………………………………………….)
………./……………………/…………

๒๕๗

ภาคผนวก ง
รูปภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย

ภาพกิจกรรมมหาวิหารสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) จ.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมวัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) จ.ศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา

ภาพกิจกรรมปราสาทเมืองต่า จ.บุรัมย์

ภาพกิจกรรมวัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมวัดสิรินธรวนาราม(ภูพร้าว) จ.อุบลราชธานี

๒๕๘

ภาคผนวก จ
แบบสรุปโครง
ว.๑๙๙/๒๕๖๐
ชื่อโครงการ การศึกษาประวัติศาสตร์และเส้นทางการท่องเที่ ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสาน
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๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
อีสานใต้คือจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยซึ่งมีน้ามูล
ไหลผ่านดินแดนนี้เคยมีกลุ่มคนอาศัยอยู่มานานไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปี ทาให้มีวัฒนธรรม
หลากหลายเกิดจากคน ๔ กลุ่ม คือ เขมร กูย ลาว และไทยโคราช แต่ละกลุ่มมีสาเนียงภาษาพูด เป็น
ของตนเอง คือ ภาษาเขมร กูย ลาว และไทยโคราช มีวิถีชีวิตเรียบง่าย อนุรักษ์ภาษา วัฒนธรรม ของ
ตนไว้ได้อย่างดี ซึ่งส่งผลให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเป็น จานวนมากจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้ ซึ่ง มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับองค์ประกอบศาสนา คือ ศาสดาหรือรูป
เคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีกรรม และเชื่อมโยงกับประเภทวัฒนธรรม คือ
วัตถุธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุ คติธรรม วัฒนธรรมเป็นหลักการดาเนินชีวิต เนติธรรม วัฒนธรรม
เกี่ยวกับกฎหมาย และ สหธรรม วัฒนธรรมมารยาททางสังคม การท่องเที่ยวดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ทางบวก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรวมในดินแดนอีส านใต้ เป็นปัจจัยส่งผลให้
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของชาติโดยรวมดีขึ้นตามไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
หลัก คือ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผู้ดูแลกับกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
ของทางราชการเป็นผู้ดูแล สภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ทั้งสองกลุ่มในปัจจุบัน ยังมีปัญหา
การบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานทีส่ าคัญของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ สิ่งอานวยความสะดวก
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภั ย การตลาดการท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการนักท่องเที่ยว เป็นต้น ให้เกิดสภาพที่มีความรุ่งเรือง เฟื่องฟู และยังยืน
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง มีความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเทียวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีส านใต้ คาตอบที่ได้
น่าจะก่อให้เกิดคุณค่าต่อวิถีชีวิตของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกิดคุณค่าทางวิชาการ คือ

๒๕๙
ได้ข้อมูล เกี่ย วกับ องค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ เส้นทางการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เป็นการสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตพื้นที่อีสานใต้ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา หน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ อีกทั้งงานวิจัยนี้ยังได้รับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในเครือข่ายของมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอีสานใต้ทั้งของรัฐและเอกชน
สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนามาใช้ในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดมู ลค่าในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ ได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับดังกล่าวจึงได้ทาวิจัยในเรื่องนี้

๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอีสานใต้
๒.๒ เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
๒.๓ เพื่อศึกษาผลกระทบของการท่องเทีย่ วทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๓. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

๑.ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสานใต้
ประวัติศาสตร์อีสานใต้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น คือ ความหมายของ
อีสานใต้ และความเป็นมาของอีสาใต้ ผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ
๑.๑ ประวัติศาสตร์อีสานใต้
ความหมายของคาว่า “อีสาใต้” คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย มีน้ามูลไหลผ่าน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกติดเทือกเขาฎองเร็กและ
ประเทศกัมพูชา
ความเป็นมาของอีสาใต้ ในดินแดนนี้มีกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี ก่อนเกิดอาณาจักรขอม(เขมร) และก่อนเกิดอาณาจักรสุ โ ขทัย เห็ นได้จาก
ภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้าวัดเขาจันทร์งาม อาเภอสีคิ้ว จังหวั ดนครราชสีมา หรือภาพเขียน
ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ แหล่งโบราณคดี บ้านปราสาท
ตาบลธารปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในหลุมขุดค้นที่ ๑ มีการสารวจพบโครง
กระดูกฝังอยู่ในชั้นดินแต่ละสมัย แต่ละยุคมีลักษณะการฝังที่ต่างกันไป ยุค ๓,๐๐๐ ปี อยู่ในชั้นดิน
ระดับล่างสุดลึก ๕.๕ เมตร เป็นต้น
๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมสาคัญในอีสานใต้
ผลจากวิจัยนี้ได้มาจากแหล่งท่องเที่ยว ๘ แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่
ใน ๕ จังหวัดอีสานใต้ประกอบด้วย ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒)
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓)

๒๖๐
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และวัดป่าอาเจียง(สุสาน
ช้าง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา (หลวงปู่สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิริน
ธรวนารามภูพร้าว
๒. เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาศาสนาและวัฒนธรรมคื อที่สาหรับใช้สัญจรเที่ยว
ไปมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในระยะเวลาสั้น ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยเส้นทาง
การท่องเที่ยวทางศาสนามีความเชื่อมโยงกับสภาพทั่วไปของแหล่ งท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภค
พื้น ฐาน สิ่งปลู กสร้ าง สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา เช่น
ศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และศาสนพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ
ประเด็น เส้น ทางการท่องเที่ย วทางศาสนาศาสนาและวัฒ นธรรมอีส านใต้ที่นามาศึกษาเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ใน ๕ จังหวัดมีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ
๒.๑ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของวัดหรือมูลนิธิเป็นผู้ดูแล
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ คือ อุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ในเขตบ้านโนนกุ่ม ติดกับถนนมิตรภาพ ตาบลมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา วัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลจรัส อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๓ ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ และวัดสิรินธรวนารามภูพร้าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ห้องน้าหรือห้องสุขา มีความ
พอเพีย งสะอาดและปลอดภั ย น้ าอุปโภคและบริโ ภค มี พอเพียง ระบบโทรคมนาคม ใช้การได้ ดี
ทางเข้าถึงสะดวกและปลอดภัย ตามเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวมีที่
พักแรมสาหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันเวลาปกติพอเพียง ด้านสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งด้านสถานที่และสะ
ภาพแวดล้อม ดึงดูดจุดสนใจนักท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง เช่น ตาหนักวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมรังสี) ภายในตาหนักมีการประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) องค์
ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยวอุทยานมหาวิหารหรือมูลนิธิสมเด็จพระพุฒา
จารย์ (โต พรหมรังสี) ผาพระหรือผาลานนาคปรกอยู่บนชะง่อนเขา เป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ ง
ท่องเที่ยววัดเขาศาลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร สุสานช้าง ศาลาเอราวัณ และศูนย์คช
ศึกษาเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยววัดป่าอาเจียง(สุสานช้าง) มณฑปปราสาทและสรีระ
สังขารหลวงปู่สรวงในมณฑปปราสาทเป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่ง ท่องเที่ยววัดไพรพัฒนา(หลวงปู่
สรวง) อุโบสถ มีต้นแบบมาจากวัดเชียงทองหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยววัดสิรินธรวนารามภูพร้าว เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ย วทางศาสนาและวัฒ นธรรม คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนาดังนี้ ด้านศาสดาหรือรูปเคารพ
มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทาบุญด้วยอามิสบูชากับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ของ
แหล่งท่องเที่ยว ด้านศาสนธรรม มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสวดมนต์และนั่งสมาธิ ด้านศาสนบุคล มี

๒๖๑
พระสงฆ์หรือมีรูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา ด้านศาสนสถาน มีโบสถ์
วิหาร ตาหนัก ปราสาท ศาลา หรือ มณฑปปราสารท เป็นต้น ด้านศาสนพิธี กรรม มีกิจกรรมบูชา
พระพุทธรูป รูปเหมือนพระสงฆ์สุปฏิบัติ วัตถุมงคล ถวายทานแด่พระสงฆ์ ตักบาตรพระประจาวันเกิด
เคาะระฆัง ให้อาหารปลา และกิจกรรมปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
ด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม มี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ประเภทของ
วัฒนธรรมดังนี้ ด้านวัตถุธรรม เช่น มีโบสถ์ วิหาร ตาหนัก ปราสาท ศาลา หรือ มณฑปปราสารท เป็น
ต้น ด้านคติธ รรม แหล่ งท่องเที่ย วมีการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อคิดคติธ รรมเรื่องความขยัน ซื่อสั ตย์
ประหยัด อดทน กตัญญู ให้กับนักท่องเที่ยวนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เป็นต้น ด้านเนติธรรม มี
ป้ายประกาศเป็นคาเชิญชวน คาแนะนา ข้อห้าม และข้ออนุญาต ต่าง ๆ ด้านสหธรรม แหล่งท่อง
เทียวมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเกี่ยวกับมารยาทต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติให้ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยว
เช่น การปฏิบัติตนเกี่ยวกับศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และ ศาสนพิธีกรรม เป็นต้น
๒.๒ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของทางราชการเป็นผู้ดูแล
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเหล่ านี้ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตั้งอยู่ในพื้นที่
ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา ปราสาทพนมรุ้งหรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และปราสาทเมืองต่า ตั้งอยู่ใน
พืน้ ที่ตาบลจระเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สภาพทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ห้องน้าหรือห้องสุขามีความ
พอเพียงสะอาดและปลอดภัย น้าอุปโภคและบริโภคมีพอเพียง ระบบโทรคมนาคมใช้การได้ดี ทางเข้า
ถึงสะดวกและปลอดภัย ตามเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรม
สาหรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันเวลาปกติพอเพียง ด้านสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งด้านสถานที่และสะภาพ
แวดล้ อม ดึงดูดจุ ดสนใจนั กท่องเที่ยวของแต่ล ะแห่ง เช่น ปราสาทพิมายประกอบด้วย พลับพลา
เปลื้องเครื่อง สะพานนาคราช ซุ้มประตูและกาแพงแก้ว ชาลาทางเดิน บรรณาลัย สระน้า ซุ้มประตู
และระเบี ย งคด ปราสาทประธาน พลั บพลา ปรางค์หินแดง ปรางค์พรหมทัต และ หอพราหมณ์
นอกจากตัวปราสาทที่ตั้งอยู่กลางเมืองพิมายแล้ว ภายในกาแพงเมืองยังประกอบด้วยโบราณสถาน
สาคัญอีกหลายแห่ง คือ กาแพงเมือง ประตูเมือง เมรุพรหมทัต สระน้าโบราณ เป็นต้น ปราสาทพนม
รุ้งประกอบด้วย บันใดต้นทาง พลับพลาเปลื้องเครื่อง ทางดาเนิน สะพานนาคราชชั้นที่ ๑ บันใดขึ้น
ปราสาท ลานด้านหน้าปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ ๒ ลานปราสาทและระเบียงชั้นนอก ซุ้มประตู
และระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ ๓ ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ ๒ หลัง ปรางค์น้อย บรรณา
ลัย อาคารก่อด้วยศิลาแลง เป็นต้น และ ปราสาทเมืองต่าประกอบด้วย กาแพงแก้วและซุ้มประตู ลาน
ปราสาทและสระน้า ระเบียงคดและซุ้มประตู กลุ่มปราสาทอิฐ และบรรณาลัย เป็นต้น
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ศาสนา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับองค์ประกอบของศาสนา ได้แก่ ด้านศาสดาหรือรูป
เคารพ ด้านศาสนธรรม ด้านศาสนบุคล ด้านศาสนสถาน ด้านศาสนพิธี กรรม ในสถานที่แห่งนี้มิได้มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด มีแต่เพียงรูปเคารพต่าง ๆ ไว้
ให้เท่านั้น สาหรับนักท่องเที่ยวคนใดมีความประสงค์จะสวดมนต์ กราบไหว้ ขอพรใด ๆ ตามความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลก็สามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องมิขัดต่อกฎ ข้อห้าม ที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์หรือ

๒๖๒
ปราสาทที่เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วกาหนด ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเภทของวัฒนธรรม คือ ด้านวัตถุธรรม ด้านคติธรรม ด้านเนติธรรม และ
ด้านสหธรรม
๓ ผลกระทบของการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้
ผลกระทบของการท่องเทียวทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ ผลลัพธ์ที่ทาให้กระเทือน
ไปถึงสิ่งอื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ๒ ด้าน คือ ด้านบวก เป็นผลกระทบเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลดี และ ด้านลบ เป็นผลกระทบเมื่อเกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลเสียหาย สาหรับ
ผลกระทบของการท่องเทีย วทางศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อนี้ หมายถึงผลกระทบที่เกิด ขึ้นใน
สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ ๕ จังหวัด คือ ๑) จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อุทยานมหา
วิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และปราสาทพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ๒)
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทพนมรุ้ง หรืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่า ๓)
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ วัดเขาศลาหรือพุทธอุทยานเขาศาลาอตุลฐานะจาโร และ วัดป่าอาเจียง(สุสาน
ช้าง) ๔) จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ วัดไพรพัฒนา(หลวงปู่สรวง) ๕) จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ วัดสิริน
ธรวนารามภูพร้าว จากผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เ ข้ามาชม แหล่ง ท่องเที่ยวทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอีสานใต้ มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับร้อยละ ๙๘.๐๔ ซึ่งมีผลกระทบด้านบวกมากที่สุด คือ เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วทาให้เกิดผลดี เช่น ด้านสภาพทั่วไปของแหล่งท่ องเที่ยว มีการสร้างหรือดูแลรักษาด้าน
สาธารณูป โภคพื้นฐาน สิ่งปลู กสร้ าง สถานที่และสภาพแวดล้ อม ให้ อยู่ในสภาพดี มั่นคง สะอาด
ปลอดภัย และยั่งยืน ด้านศาสนา นักท่องเที่ยวมีความเคารพในศาสดาหรือรูปเคารพ ศาสนธรรม
ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนพิธีของศาสนา ด้านวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุธรรม คติ
ธรรม เนติธ รรม และสหธรรม ได้มีการอนุรักษ์สื บทอดไม่ให้ เลื อนหายไป ทาให้ เกิดงานเทศกาล
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น ประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติมากขึ้น เป็นต้น

๔. ข้อเสนอแนะการนาผลงานวิจัยไปใช้
ผลจากการวิ จั ย นี้ มี ข้ อ เสนอแนะในการน าผลวิ จั ย ไปปฏิ บั ติ ส าหรั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง นี้
หน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลการท่องเที่ยวควรนาผลวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนและ
การวางแผนพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว
และด้านการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว นาเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ
เอกชน องค์ ก รในท้ อ งถิ่ น สถาบั น การศึ ก ษา และภาคประชาชน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเทีย่ วทางศาสนาและวัฒนธรรม และผลกระทบของการ
ท่องเทีย่ วทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมในอีสานใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

๒๖๓

๕. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมหลักสูตรสิกขาจากริก ” นานิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ คณาจารย์ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนาสิกขาจาริกแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในอีสานใต้

๒. ใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท และ
พระพุทธศาสนามหายาน และวิชาที่สัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ที่เปิดสอนใน มจร.
วิทยาเขตสุรินทร์

๓. ผลการวิจัยนาเผยแพร่การประชุมระดับชาติ “ราชมงคลครั้งที่ ๙” การเชื่อมโยง
เครือข่ายวิชาการด้วยงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันที่
๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒.

๒๖๔

ประวัติผู้วิจัย
ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
***********************
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
(ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. Taweesak Tongtip
เลขมายประจาตัวประชาชน : -

ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขสุรินทร์ เลขที่ ๓๐๕ หมู่ ๘ ตาบลนอก
เมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐, โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๑-๔๐๙๓, ๐-๔๔๕๑-๔๐๓๗,
๐๘-๑๗๒๕-๘๖๙๓, โทรสาร ๐ – ๓๓๕๑ – ๓๖๐๔.
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๒๙ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสิตธรรมวิทยา เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๔ พธ.บ. ( ศาสนา ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๓๖ ศศ.ม. ( ภาษาสันสกฤต ) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๕๗ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วิชาการที่มีความชานาญพิเศษ วิชาตรรกศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- พ.ศ. ๒๕๔๓ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม
: ศึกษา กรณีโครงการพระสงฆ์ร่วมพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
- พ.ศ. ๒๕๔๔ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตาม
แนวพุทธศาสตร์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษา
และเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๒๖๕
- พ.ศ. ๒๕๔๗ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
- พ.ศ. ๒๕๔๙ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

- พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานวิ จั ย เรื่ อ ง:
การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช า
ตรรกศาสตร์ เ บื้ องต้น เรื่ อ ง ความเป็น ปฏิปั กษ์แ ห่ งญั ตติข องนิ สิ ตมหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัย ประกอบสื่อ PowerPoint
- พ.ศ. ๒๕๕๐ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การฆ่าตัวตายในทัศนะของพระพุทธศาสนา
- พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพเอกสารคาสอนรายวิชา ตรรกศาสตร์
เบื้องต้นสาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๕๔ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ โครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

- พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๕๗ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง : ผลสาเร็จและความต้องการพัฒนางานใน
โครงการพรสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักเรียน และ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานวิจัยเรื่อง : พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญใน
สังคมไทย
- พ.ศ. ๒๕๕๙ ผอ.แผนงานในรายงานวิจัยเรื่อง : ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม : ประวัติศาสตร์
เส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและหลักพุทธธรรมในประเทศไทย สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี
สุโขทัย ล้านนา อยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๙๕ หมู่ ๖ ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตาบลประโคนชัย อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๔๐
โทรศัพท์ :
๐-๔๔๖๗-๐๓๖๒, ๐-๔๔๖๕-๑๕๘๘, ๐๘๑-๗๒๕๘๖๙๓

๒๖๖

ประวัติผู้ร่วมวิจัยที่ ๑
***********************
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
: พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.
(ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr.Phrakhrusrisunthonsarakit
เลขมายประจาตัวประชาชน : ตาแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสุรินทร์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๘
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐, โทรศัพท์ ๐๔๔-๑๔๒๑๐๗, ๐๘๑๕๔๘๕๕๓๕ โทรสาร ๐๔๔–๑๔๒๑๐๘
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๒๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดคลองโพธิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- พ.ศ. ๒๕๓๖ พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาเขตสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ M.A. (Linguistics) Nagpur University, India
- พ.ศ. ๒๕๕๒ Ph.D. (Linguistics) Nagpur University, India
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- พ.ศ. ๒๕๔๘ หัวหน้าโครงการในรายงานวิจัยเรื่อง: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพิธีกรรมปันโจลมะม็วด
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- พ.ศ.๒๕๖๐ เป็ น ผู้ ร่ ว มวิจัย ในรายงานวิจัยเรื่อง: การวิเคราะห์ ปัญหา ผลกระทบ และ
ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ย วทางศาสนาและวัฒนาธรรม ของอีส านใต้กับความร่ว มมือทางเศรษฐกิจใน
ประชาคมอาเซียน
- พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ร่วมวิจัย ในรายงานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างสัมมาชีพของผู้ประกอบการ
เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ปัจจุบัน: วัดศรีรัตนาราม เลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๕ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๔๔-๑๔๒๐๔๐, ๐๘๑-๕๔๘๕๕๓๕

จังหวัด

๒๖๗

ประวัติผู้ร่วมวิจัยที่ ๒
***********************
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)

: พระมหาสมบัติ ฐฃานวโร/รวดเร็ว
(ภาษาอังกฤษ) : Phramahasombat Ruadrew
เลขมายประจาตัวประชาชน : -

ตาแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขสุรินทร์ ต. นอกเมือง อ. เมืองสุรินทร์
จ. สุรินทร์ ๓๒๐๐๐, โทรศัพท์ ๐-๔๔๕๑-๔๐๙๓, ๐-๔๔๕๑-๔๐๓๗, ๐๘๑-๙๙๙-๐๔๔๑,
โทรสาร ๐ – ๓๓๕๑ – ๓๖๐๔.
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สานักเรียนวัดกลางสุรินทร์
- พ.ศ. ๒๕๓๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
วัดกลางสุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
- พ.ศ. ๒๕๓๕ พธ.บ. ( การสอนสังคมศึกษา ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. ๒๕๔๘ ศศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
- พ.ศ. ๒๕๕๗ พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ ประสบการณ์วิชาชีพครู
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ไม่มี)

